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الفصل السادس
أبرز المشكلات التي تواجه المعلم
في إدارة الصف
يواجه المعلم في الصف العديد من المشكلات، والتي تعمل على التقليل من فاعلية إدارة الصف، كما أنها تشكل ظاهرة يجب على المعلم أن يقوم بالتعرف عليها ومعالجتها، كما أن هذه المشكلات تعتبر من العوامل التي تؤثر على أطراف العملية التربوية من آباء ومعلمين ومديرين ومشرفين تربويين، ولذلك لابد من أن تتضافر كل الجهود لاحتوائها، والتقليل منها بقدر الإمكان ومحاصرة نتائجها وتطوراتها، لما لها من أثر في تدني مستوى التحصيل للطلاب، وضعف تزويد الطلبة بالمهارات الأساسية، وتنمية ذات غير اجتماعية لديهم كالانطواء على النفس وعدم إقبال الطلاب على المدارس برغبة، الأمر الذي يؤثر في رسالة المدرسة وتأديتها لدورها كاملاً في المجتمع، وبناء الجيل القادر على النهوض بمستقبل الأمة والارتقاء بها.
وقد تناول الأدب التربوي المشكلات التي تواجه المعلم في إدارته الصفية، وتبنى وجهات نظر مختلفة في تصنيفها، فبعض التربويين صنف هذه المشكلات إلى مشكلات سلوكية، ومشكلات تعليمية تعلمية، ومشكلات اجتماعية، كما ركز بعض التربويين على المشكلات السلوكية دون غيرها، وصنفها إلى مشكلات تافهة، ومشكلات بسيطة، ومشكلات حادة ومشكلات متفاقمة أو المنتشرة، كما تبنت بعض الكتابات التربوية المشكلات إلى مشكلات بسيطة لها أثر مباشر على العملية التعليمية، ومشكلات سلوكية جوهرية، ومشكلات الطلاب ذوي الحاجات الخاصة، ومنهم من صنفها إلى مشكلات فردية ومشكلات جماعية. ومهما كانت تصنيفات هذه المشكلات فإنه لا يمكن الفصل بينها، نظراً لتداخلها معاً في السلوك، والأثر على العملية التربوية، كما أن المشكلات السلوكية التي يواجهها المعلم لابد وأن يكون لها أثر على الطالب من الناحية الاجتماعية والتعليمية التعلمية، وفي مستوى تحصيله، ومدى اكتسابه للمعرفة أثناء عملية التدريس، فالفصل بين هذه المشكلات يبدو من خلال الدراسة، وليس من خلال الأثر، ونهدف من خلال ذلك إلى تعرف المعلم على هذه المشكلات ومعالجتها، والتقليل من حدتها وآثارها السلبية على المتعلم والجو التعليمي.
وقد رأينا أنه من المناسب أن يتم تناول هذه المشكلات كمشكلات سلوكية بوجه عام، تبرز من خلال الجو المدرسي والصفي، ولها أبعاد تعليمية وأكاديمية واجتماعية، ولا يمكن الفصل بين هذه الأبعاد من حيث الأسباب، أو النتائج المترتبة على هذه السلوكيات.
وسوف نتناول بعضاً من هذه المشكلات على اعتبار أنها أهم المشكلات التي تواجه المعلم في إدارته لصفه.
أولاً: مشكلات تتعلق بالكتب والمعلم 
1- نقص بعض الكتب المقررة في أيدي الطلاب: 
قد يبدأ العام الدراسي وينتظم الطلاب في صفوفهم، ويقف المعلم أمامهم خالي الوفاض حائراً محيراً للطلاب، والطلاب ناظرين إلى المعلم بعيون شغوفة متلهفة للعلم، والمعلم لا يجد ما يقوله.
فالكتاب المقرر لم يصل ليده بعد لظروف خارجه عن إرادته، وربما عن إرادة المسئولين في التربية والتعليم، وهذه الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني كله.. صعوبة الاتصالات والمواصلات، فيحتال المسئولون على الوضع، وربما حصلوا على نسخة من هذا الكتاب المقرر على الفاكس، طبعاً الطباعة مهلهلة غير واضحة محيرة، ويحتار المعلم ماذا يفعل لصغاره وطلابه، وخاصة إن كانوا في المرحلة الأساسية الدنيا ؟ ويحتال المعلم على الوضع ويبدأ في تعليمهم على السبورة، وهذا كله تعليم ناقص، فالكتاب المدرسي وسيلة مهمة من وسائل التعلم والتعليم، فهو ضروري للطالب والمعلم.
وهذه مشكلة نلمسها ليس في العام الدراسي الحالي، ولكنها تكاد تتكرر في كل عام مع أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تبذل جهوداً جبارة ومشكورة في هذا المجال، ولكن الظروف أحياناً تكون أقوى وقاهرة. 
ويمكن أن تحل هذه المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بأخذ الاحتياطات اللازمة مبكراً قبل وصول الطلاب إلى صفوفهم.
2- تأخر تعيينات بعض المعلمين في المدارس:
يبدأ العام الدراسي ويتأخر تعيين بعض المعلمين في المدارس، فلو أحصينا المدارس في قطاعنا التي يوجد فيها نقص معلمين ومعلمات لوجدناها كثيرة، وفي نفس الوقت لو أحصينا المؤهلين بدون عمل لوجدناهم كثيرين، فيبرز السؤال: لماذا يحدث هذا ؟
لو تقصينا الأمر لوجدنا أن التعقيدات الإدارية ربما كانت هي العقبة.. وإلا لماذا يبدأ ملء هذه الفراغات في المدارس في وقت لاحق من العام الدراسي نفسه، فالأسماء عندهم في ديوان الموظفين، ولوائح الأسماء معروفة ومرتبة، إذن لماذا التأخير ؟ وفي صالح من ؟ 
فتأخير وصول المعلم في الوقت المناسب يربك الإدارة المدرسية، فتجد طلاب صف أو أكثر قد انصرفوا من المدرسة مبكرين في بداية العام الدراسي وحين تسأل أحدهم لماذا ؟؟  يجيبون ليس لنا معلم في المادة كذا ؟؟ 
ونحن لازلنا بعد شهر مثلاً من افتتاح العام الدراسي، وربما أكثر لا زال ينقصنا معلم: مادة كذا... ومادة كذا... ؟؟ 
وحين تسأل مدير المدرسة يجيب لم يتم تعيين معلمين لهذه المادة، ونحن طلبنا من وزارة التربية أو من دائرة التربية والتعليم... لم يصلنا رد.. أو وعدونا خيراً....
إن عدم وصول المعلمين في الوقت المناسب يؤثر سلباً على طلاب الفصول، ويجعل الطالب يواجه وضعاًً مربكاً ومحيراً، كما أن هذا يضايق مدير المدرسة، إذ يولد لديه إحساساً بأن الأمور في مدرسته ليست كاملة وليست طبيعية، فيضطر إلى بتر البرنامج المدرسي، والسماح لهؤلاء الطلاب بالانصراف من المدرسة مبكرين، أو شغلهم في ألعاب رياضية، أو عمل برنامج احتياطي من مدرسين مستريحين، وكل هذا لا يجدي كثيراً.
فكل هذا أمر مربك للطالب والمعلم، وإذا طال غياب تعيين المعلمين والمعلمات فهذا يؤثر سلباً على خططهم في إنهاء المناهج في الوقت المناسب، وبالتالي يؤثر على الطلاب ومدى تحصيلهم بطريقة صحيحة.
ومعالجة هذه المشكلة أيضاً تقع على عاتق إدارة التربية والتعليم والتي رغم أنها تعلن مبكراً عن تقديم الطلبات للراغبين في ممارسة مهنة التعليم وتفرزها وتعمل مقابلات إلا أن بيروقراطية الروتين، وتعقيدات العمل هي المسئولة عن هذه الإعاقات.
لذا يتوجب على القائمين على أمر التعيينات إنجازها كاملة وفي وقت مناسب قبل بدء العام الدراسي. 


3- تأخر إعداد الجدول المدرسي: 
	في بعض المدارس وليس كلها قد يتأخر إعداد الجدول المدرسي، ويسير الطلاب والمعلمون حسب جدول يومي مؤقت، أو أحياناً يترك الأمر للمعلمين لتسيير أمورهم في هذا اليوم.
وقد يستمر هذا اليوم أسبوعاً أو أكثر، وفي بعض المدارس قد يستمر شهراً أو أكثر، وحين نتقصى الأمر نجد أن الإعاقة تأتي من جهات مختلفة منها:
أ) صعوبات داخلية في المدرسة نفسها: 
توزيع الحصص حسب النصاب وحسب التخصصات على المعلمين أو المعلمات، وهذه صعوبات لا تأخذ وقتاً طويلاً فسرعان ما تنتهي في أيام قليلة.
ب) صعوبات من خارج المدرسة:
من إدارة التربية والتعليم في تأخير التعيينات أو التنقلات، فقد يحدث أن ينتقل معلم من المدرسة أو أكثر وتترك المدرسة دون تعيين البديل لفترة.. هذه الفترة تربك الطالب والمعلم.
ج) صعوبة إدارية في المدير نفسه:
فقد يكون المدير جديداً غير متدرب على عمل الجداول المدرسية، فيقع في أخطاء فنية وإدارية مربكة، يواجه فيها مشكلات مع معلمين فيضطر لإلغاء الجدول وإعادته، وهذه كلها تأخذ وقتاً وتحدث إرباكاً في الصفوف.
والحقيقة يجب أن يكون الجدول المدرسي معداً وجاهزاً مع المعلمين قبل وصول الطلاب، ولهذا جعلت وزارة التربية والتعليم أسبوعاً لهذه الأمور الإدارية، يدوام فيه المعلمون والمدراء قبل مجيء الطلاب.
فهذا الأسبوع تهيئة للطالب حتى يأتي فيجد كل شيء جاهزاً: البرنامج والكتب والأدوات ولا يشعر بالملل من اليوم الأول.
4- توزيع المعلم الواحد في أكثر من مدرسة:
	قد يحدث أن نصاب معلم في مادة ما لا يكفي في هذه المدرسة، وتأتي تعليمات مديرية التعليم أو المراقب بأن يكمل هذا المعلم جدوله في مدرسة أخرى، فقد تكون قريبة مجاوره لمدرسته، وقد تكون بعيدة في منطقة ما، فتقسم أيام الأسبوع لهذا المعلم بين المدرستين.
هذه حقيقة مشكلة إدارية ليتها تحل: فلا المعلم مرتاح، ولا الطالب يأخذ حقه كاملاً فجهد المعلم موزع بين مدرستين، وخاصة إذا اضطر للمشي في نفس اليوم، يعطي في مدرسته هذه نصف الجدول، ويخرج ماشياً على قدميه إلى المدرسة المجاورة، وقد يكون الجو حاراً أو ماطراً ولا يجد وسيلة المواصلات المناسبة، أو لأن طبيعة الأمور لا تقتضي استخدام هذه الوسيلة.
على أي حال فهذا الأمر معمول به في مدارس كثيرة للأسف، والمسئولون الإداريون والفنيون يمارسون هذا الأمر كأمر عادي خال من المحاذير أو ربما عرفوا المحاذير وتغاضوا عنها، ومن هذه المحاذير: 
أ) محاذير خاصة بالمعلم: 
فالمعلم هنا لا يكون له انتماء لأي من المدرستين، فهو لا يعمل كمربي صف في أي من المدرستين، ولا تتاح له فرصة التعمق في التعرف على مشكلات طلابه، فهو لا ينتمي لهذه المدرسة فهو فيها ضيف، وأما مدرسته التي أوفدته قد أعفته من مهام مربي الصف ومن المناوبة، فهو يشعر أنه فيها ضيف أيضاً، كما أنه يعفى من المشاركة في المناسبات المدرسية في المدرستين، فهو لا يشارك لا هنا ولا هناك... يعطي حصته ولا وقت لديه لمتابعة طلابه لا في هذه المدرسة ولا في تلك.. هذا إذا كان يداوم نصف اليوم هنا ونصفه هناك، أما إذا قسم الأسبوع فيداوم يوماً كاملاً في مدرسة، وآخر في المدرسة الأخرى، فالضرر أخف، لكن يبقى المعلم موزعاً نفسياً وغير مستريح ويشعر بعدم الانتماء لأي من المدرستين.
ب) محاذير خاصة بالطلاب:
فتقسيم حصص المعلم بين مدرستين ينعكس أيضاً على الطلاب، فقد لا يستطيع المعلم توفير الوقت الكافي لمتابعة أعمالهم، وخاصة إذا كان يعمل نصف اليوم في مدرسته، ويكمل النصف الآخر في مدرسة أخرى، أما إذا كان يعمل يوماً كاملاً في كل مدرسة فالضرر أخف، ويمكنه المتابعة لكن  بطريقة أقل فاعلية، مما لو كان جدوله في مدرسة واحدة جدولاً كاملاً.
وعلاج هذه المشكلات أيضاً في يد الإداريين من مسئولي التربية والتعليم، فمنشأها اقتصادي بحت، فلو أن نصاب نصف المعلم في هذه المدرسة، مع نصاب نصف المعلم في المدرسة الأخرى، استبدل بتجميع شعبة واحدة في إحدى المدرستين فيكتمل النصاب للمعلم، وبذلك يمكن إيجاد الحل المناسب لها بطريقة بعيدة عن الاقتصاد وتوفير الوظائف.
كل هذا يحدث للالتزام بنصاب المعلم.. فلماذا لا يخفف عن المعلم بعض الحصص ؟ أمثال المعلمين الذين يشغلون أعمالاً إضافية في المدرسة، كمعلم المكتبة والذي خفف عنه 6 حصص، معلم النشاطات (3 حصص بدل كشافة) ومسئول النظام، والمعلم المسئول عن المخزن، والمعلم المسئول عن المختبر (6 حصص)، فلو أضافوا نصاب نصف معلم لهذه المدرسة لارتاح كثير من المعلمين، وبقيت الأمور الإدارية فيها مرتاحة وكذلك الطلاب. 
فعلاج هذه المشكلة واضح وهو اقتصادي بحت: التغاضي عن نصاب نصف معلم، أو تجميع شعبة في المدرسة بدل أن تكون هذه الشعبة في مدرستين.

ثانياً: مشكلات تتعلق بالطالب 
1)) عدم انتباه الطالب في الصف:-
          يشير عدم انتباه الطالب أو تشتت الانتباه لديه، إلى عجز الطالب عن انتقاء المثيرات الملائمة والتركيز عليها، أو عن عجزه في الاستمرار في التركيز على المثيرات التعليمية المرتبطة بعملية التعلم، أو بالمهمة الموكلة إليه.
ويصنفها بعض التربويين على أنها مشكلة تعليمية تعلمية لما لها من أثر على الطالب والعملية التعليمية.
وتؤثر هذه المشكلة على قدرة الطالب على التعلم، حيث يعتبر الانتباه من أهم المتطلبات لحدوث التعلم الصفي، وقد أشارت كثير من الدراسات إلى أن ضعف انتباه الطلاب يؤثر سلباً على تحصيلهم الدراسي، وعلى المعلم أن يحاول باستمرار جذب انتباه الطلاب لمجريات الدرس باستخدام الوسائل الكفيلة لذلك، بتحفيز الطالب وحثه على المشاركة في الأنشطة الصفية.
هذا ومن النتائج التي تترتب على عدم الانتباه وتشتيته لدى الطالب مشكلات أكثر صعوبة في تناولها ومنها السرحان (التسرب الفكري) من جو الحصة، وضعف القدرة على التركيز وعدم المشاركة الصفية، ويمكن للمعلم الوقوف على بعض مظاهر هذا السلوك عند الطلاب ومنها (حمدان، 1990: ص143-152-166):-
	النظر المستمر نحو ناحية معينة في الصف أو خارجه، مع عدم الحركة أو التحدث بشيء (الصمت التام).
	عدم المشاركة الصفية ومحدوديتها.
	عدم متابعة الشرح أثناء الحصة.

عدم إنهاء الواجب الصفي، أو البطء الشديد في إنجازه.
عدم متابعة الطالب الشرح أو التعليمات الصفية.
انقطاع الطالب عن المهمة التعليمية، وعدم رغبته في إتمامها.
عدم استجابة الطالب لأسئلة المعلم بشكل مباشر.
	عدم قيام الطالب بالأنشطة الصفية الشفوية أو الكتابية، والاكتفاء بالجلوس في مقعده بهدوء وملاحظة أقرانه المشاركين.
ومن العوامل التي تؤدي إلى تشتيت انتباه الطالب عوامل داخلية وعوامل خارجية (أبو نمرة، 2001: ص171-174):-
أ – العوامل الداخلية:-
1-	درجة اهتمام الطالب بموضوعات الدراسة وجو الحصة.
2-	حالة الطالب الجسمية كالإرهاق العقلي والجسمي.
3-	حالة الطالب النفسية كعدم الاطمئنان والخوف والتهديد.
4-	قدرة الطالب العقلية أو التحصيلية المنخفضة، وشعوره أن مثيرات التعلم صعبة لا تناسب قدراته.
5-	ضعف في النمو العصبي أو خلل عضوي.
ب – العوامل الخارجية:-
1-	المناخ النفسي والاجتماعي الذي يسود غرفة الصف، وعدم الشعور بالأمن والطمأنينة، والصراع والتنافس بين الطلبة، والتسلط من قبل المعلم.
2-	البيئة المادية لغرفة الصف، ومدى مراعاة التنظيم المناسب، والتقليل من مصادر التشويش.
3-	الأنشطة الصفية في الدرس، وعدم تنوعها، وافتقارها إلى الإثارة والتشويق.
4-	نمط الانضباط الصفي، فالنمط التسيبي يؤدي إلى عدم الالتزام بالقواعد والقوانين، والتسلطي يولد القهر ويحد من مشاركة الطلاب، فكلاهما يؤدي إلى احتمالية عدم الانتباه.
5-	المعلم وطريقة تدريسه، إذا كانت واحدة خلال الموقف التعليمي، أو حركته الزائدة، وعدم تنويعه للأنشطة، وجلوسه لفترة طويلة.
	وللوقاية من احتمالات تشتت انتباه الطلاب وعلاجه، على المعلم اتباع بعض الطرق التالية:-
1-	تدريب الطلاب على إطالة فترة الانتباه، وتنظيم الوقت واستغلاله في تأدية ما يكلفون به من مهمات.

2-	توفير قواعد وقوانين وتعليمات تساعد على مستوى مقبول من النظام والانضباط الصفي الذي يلتزم به الطلاب.
3-	استخدام التقنيات التربوية وطرائق التدريس الحديثة، التي تعمل على التفاعل الإيجابي بين المتعلم وموضوعات الدراسة والأنشطة التعليمية.
4-	تنظيم مناسب للبيئة المادية لغرفة الصف، لتكون مبعث راحة وطمأنينة للطلاب.
5-	تلبية الاحتياجات الأساسية للطلاب، وشعورهم بالأمن والحرية والاحترام.
6-	تشجيع الطلاب على الانهماك في الموقف التعليمي التعلمي، وإثارة حب الاستطلاع لديهم.
7-	دافعية المعلم للانتقاء المناسب لطريقة تدريسه، وتغيير مكان وقوفه في الصف، وحركته، ونبرات صوته.



2)) عدم أداء الطالب للواجب المدرسي:-
ويشير الواجب المدرسي بشكل رئيسي إلى جميع المهمات الدراسية التي يكلف بها المعلم الطلاب لأدائها خارج البيئة المدرسية، ويشمل الواجب المدرسي الأنشطة والخبرات الإضافية التي يقوم بها الطلاب لزيادة تعلمهم، فيما يختص بالمادة التعليمية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى تحصيلهم الدراسي، وزيادة فرصة النجاح فيها، وهنا يجب الإشارة إلى أن الأنشطة والخبرات والتدريبات التي يكلف بها المعلم الطلاب داخل غرفة الصف تعتبر أنشطة صفية مساعدة في عملية التعلم، وتختلف في مفهومها عن الواجب المدرسي حيث أن الواجب المدرسي كما تقدم يشير إلى ما يكلف به الطلاب خارج الصف أو المدرسة.
ويعاني المعلمون من مشكلة عدم أداء الطلاب الواجب المدرسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإخفاق في تحقيق الأهداف التربوية لموضوعات المقررات، كما يفقد الواجب الهدف منه، والغاية التي خطط لها، كما ينمى لدى الطلاب السلبية في التعامل مع الآخرين ومع المادة العلمية، ويعمل على تكوين عادات غير مستحبة كالغش، أو الاعتماد على الغير عندما يقوم الطالب بنقل أو نسخ الواجب المدرسي من دفتر زميل له، كما أن عدم أداء الطالب للواجب المدرسي يؤدي في بعض الحالات إلى تسرب الطلاب من الحصة الدراسية أو من الصف المدرسي، أو قيامهم ببعض أنواع السلوك الصفي المعيق للتعليم، أو المقاومة للمعلم ورفض أوامره، والعمل على اختلاق الأعذار والمبررات والكذب لتبرير عدم أداء الواجب المدرسي.
ومن المظاهر التي يمكن للمعلم ملاحظتها على التلاميذ في هذا الأمر ما يلي(حمدان،1990:ص146):-
1-	تأخر الطلاب عن القيام بالواجب.
2-	القيام بالواجب بصيغة غير كاملة أو غير دقيقة.
3-	الواجب الذي قام به الطالب نسخة مطابقة لعمل أو دفتر زميل له، مما يوحي بالغش في الأداء.
4-	عدم القيام بالواجب المدرسي على الإطلاق.
5-	عدم الاكتراث بأهمية الواجب وعدم تفهم الغاية منه.
	وفي هذا الخصوص يجب على المعلمين مراعاة صعوبة الواجب وكميته النوعية وكثرتها في المباحث المختلفة، ولذلك يجب التنسيق بين معلمي المباحث، والتخفيف منه بقدر الإمكان، والاهتمام بالكيف لا بالكم، كما يجب على المعلم إبراز ثمرة أداء الواجب للطلاب بالقيام بتصحيحه، وتقديم تغذية راجعة للطلاب، وتعزيزهم في هذا الجانب، مما يولد لديهم بشكل مستمر شعور بالنجاح والإتقان في الأداء.

كما يجب على المعلم البحث عن الأسباب الكامنة التي تؤدي بالطالب لعدم القيام بالواجب المدرسي ومن أهمها:-
1-	المشكلات الأسرية أو الشخصية للطالب سواء كانت مادية أو نفسية أو صحية.
2-	صعوبة الواجب المدرسي.
3-	كم الواجب المدرسي كبير.
4-	كثرة واجبات المباحث المختلفة.
5-	ضعف الطالب في تنظيم وقته.
6-	ميول الطالب السلبية تجاه المبحث والمعلم.
7-	عدم فهم الطالب للتعليمات الخاصة بالواجب المدرسي.
8-	عدم توفير المعلم التعليمات الواضحة للواجب المدرسي.
9-	عدم توفر الظروف المناسبة، ككثرة أبناء أسرة الطالب.
	ويستطيع المعلم بسؤال الطالب عن عدم قيامه بالواجب المدرسي (المنزلي) أن يعرف الأسباب التي حملت الطالب على ذلك، وفي ضوء تفهم المعلم لهذه الأسباب يستطيع أن يتصرف، ويكون تصرفه بتنبيه الطالب في المرة الأولى، وتحذيره في المرة الثانية، واستدعاء والده أو ولي أمره في المرة الثالثة لمناقشة الأمر معه، ووضع بعض الضمانات التي تكفل أداء التلميذ لواجبه المدرسي (مرسي، 1998: ص81).

   كما يمكن للمعلم البحث عن حلول مناسبة لهذه المشكلة، بالتعاون مع الطالب نفسه، أو مع المرشد التربوي بالمدرسة، ومن الحلول المقترحة لذلك (حمدان، 1990: ص 147-148):-
1-	مقابلة الطالب والتعرف على مشاكله ومساعدته.
2-	تكييف الواجب المدرسي وتعديله حسب قدرات الطلاب، فلا يعقل مثلاً أن يقوم معلم في إحدى المدارس الأساسية الدنيا بتكليف طلاب الصف الثاني الأساسي بنسخ موضوع القراءة يومياً عشر مرات، ونسخ جداول الضرب للأعداد خمس مرات، وما إلى ذلك.
3-	التنسيق بين معلمي المباحث المختلفة في الواجب المنزلي، وذلك من خلال سجل الواجبات البيتية الخاص بالصف، والمعمول به في جميع مراحل وزارة التربية والتعليم في فلسطين.
4-	التنسيق بين المعلم وأسرة الطالب بخصوص الواجبات المنزلية التي يكلف بها المعلم.
5-	تصحيح الواجب وتقديم التوجيهات المفيدة، مع إعطاء علامات لبعضها تحفيزاً للطلاب.
6-	قيام المعلم بتوضيح التعليمات والتوجيهات الخاصة بالواجب المدرسي لجميع الطلاب، والتأكد من ذلك بشكل ملائم.
3)) نسيان الطالب للكتب والأدوات المدرسية:-
           يواجه المعلم في الصف البعض من الطلاب الذين لا يقومون بإحضار الكتب والدفاتر والأدوات اللازمة لهم، وقد يكون ذلك بقصد أو بدون قصد من الطالب، إما إهمال أو نسيان، ولا شك أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير في تعليمهم ومتابعة التحصيل، والتفاعل مع الموقف التعليمي التعلمي، فالكتب يمكن توظيفها للقراءة وحل التدريبات، ومتابعة الرسومات والأشكال، والدفاتر يمكن الاستعانة بها في كتابة الملخصات السبورية ونقل التدريبات الصفية، والواجبات، ومتابعة ورسم الأشكال التي يرسمها المعلم على السبورة، والأدوات كالأقلام والمساطر والممحاة، والأدوات الهندسية والمبراة، تعتبر هامة لمتابعة المهام الصفية.
ومن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة لدى الطالب:-
1-	فقر أسرة الطالب، وعدم تمكن ولي الأمر من شراء الأدوات اللازمة، أو عدم دفع التبرعات المدرسية الذي يحرمه في الغالب من تسلم الكتب.
2-	تضارب الجدول المدرسي الأسبوعي، وعدم وضوحه، وعدم اهتمام إدارة المدرسة بتوزيع الجدول الأسبوعي على الطلاب منذ بداية العام المدرسي.
3-	ميول الطالب السلبية تجاه المبحث أو المعلم أو المدرسة.
4-	عدم قدرة الطالب على تحضير أدواته، وافتقاره لمهارة التنظيم والترتيب والتخطيط اليومي.
5-	معاناة الطالب من عادة النسيان المتكرر. 
*  ومن المفيد للمعلم أن يستخدم ملاحظته بشكل منظم لتحديد هذه الظاهرة عند الطالب، وما مدى استمراريتها، وهل تحدث للطالب بشكل عرضي أم متكرر، كما يجب على المعلم متابعة الطلاب الذين تشكل هذه الظاهرة لهم مشكلة سلوكية تعليمية تعلمية، ويعمل جاهداً للكشف عن مسبباتها وعلاجها بطريقة سليمة. ومن الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها المعلم كحلول لعلاج هذه المشكلة ما يلي:-
1-	مقابلة الطالب والتحدث معه، والوقوف على أهم الأسباب المؤدية لهذه المشكلة.
2-	تعليم الطالب مهارة التخطيط، والتحضير اليومي للدروس.
3-	التأكد من حصول جميع الطلاب على برنامج الحصص الأسبوعي، وحبذا لو تم وضع نسخة منه في الصف.
4-	التعزيز الإيجابي للطلاب الذين يقومون بإحضار الكتب والدفاتر والأدوات وذلك ليكونوا قدوة لأقرانهم، ومثالاً يحتذي به.
5-	توفير بعض الأدوات والدفاتر للطلاب الذين يعانون من ظروف مادية صعبة، كأبناء الشهداء أو المعتقلين، وذلك من خلال إنشاء صندوق مالي في الصف لمساعدة هؤلاء الطلاب، يتم التبرع فيه طواعية من قبل طلاب الصف.
6-	تذكير المعلم للطلاب بخصوص المطلوب منهم من كتب ودفاتر وأدوات يومياً، بما يناسب برنامج توزيع الحصص الأسبوعي.
7-	العمل على توفير خزانة في الصف لوضع بعض الكتب ودفاتر وأدوات الطلاب، بدلاً من إحضارها كل يوم خاصة لطلاب المرحلة الأساسية الدنيا.
4)) ضعف التحصيل الدراسي للطالب:-
           يقصد بمفهوم ضعف التحصيل في هذا الخصوص حصول بعض الطلاب على علامات في امتحانات المباحث الدراسية أقل مما يتوقع منهم، أي الذين يتدنى إنجازهم العلمي والتحصيلي عما يستطيعونه في الواقع، خاصةً إذا كان بعض هؤلاء الطلاب قد حصلوا على علامات متدنية أو ضعيفة، على الرغم من ذكائهم أو استعداداتهم العادية، وصحتهم العامة المناسبة وظروفهم الطبيعية.
وبشكل عام يمكن للمعلم ملاحظة أن العلامات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات المباحث المختلفة تصنف إلى ثلاثة أنواع: مرتفعة ومتوسطة وضعيفة، الأمر الذي يساعده لأن يرتب قدرات طلابه بشكل منطقي بقدر الإمكان.
وعلى المعلم أن يكون على دراية بقدرات طلابه، ومتابعاً لمستواهم التحصيلي، ومدى تقدمهم في الامتحانات، والتدخل بشكل فوري وتربوي، إذا تدنى مستوى الطالب ذو التحصيل المرتفع، حريصاً على الأخذ بيد متدني التحصيل للعمل على رفع مستواهم وتقدمهم.
كما يعتبر أهم مظهر من مظاهر ضعف التحصيل الدراسي تدني إنجاز بعض الطلاب الكتابي أو العملي أو الشفوي، عما يمكن تحصيله في الأحوال العادية، بحسـب استعداداتهم وظروفهم المادية والنفسية المختلفة (حمدان، 1990: ص157).
ويمكن للمعلم ملاحظة ذلك من خلال استجابات هؤلاء الطلاب للامتحانات أو الأسئلة الصفية أو الأنشطة التي يكلفون بها.
ومن الأسباب المحتملة التي تؤدي لضعف التحصيل الدراسي لدى بعض الطلاب ما يلي:-
1-	مشاكل الطالب الأسرية أو الشخصية.
2-	عدم الدافعية لدى الطالب للتعلم المدرسي.
3-	البيئة المادية والحالة النفسية والاجتماعية للصف المدرسي.
4-	صعوبة المادة الدراسية.
5-	افتقار الأنشطة والمثيرات في الحصص المقررة.
6-	شخصية المعلم وميوله السلبية، وأسلوب معاملته مع الطلاب.
7-	صعوبة الامتحانات وعدم مراعاة للفروق الفردية بين الطلاب.
	 إن المعلم الفعال هو الذي يشخص أسباب الضعف لدى طلابه، كما يعمل على وضع خطط علاجية، مع وضوح الإجراءات لهذه الخطة، وتوفر عناصر المتابعة والتقويم لها. وبلا شك أن المستوى التحصيلي للصف في مبحث ما يعكس في الغالب أداء المعلم، واهتمامه بالإجراءات التعليمية التعلمية للطلاب، الأمر الذي يحتم عليه أن ينهض بمستوى طلابه التحصيلي في المبحث الذي يدرسه، فلو حرص المعلم في كل شهر مثلاً أن يساعد طالباً واحداً على تخطي مشكلة ضعفه التحصيلي، لتمت معالجة مشكلة تدني التحصيل بشكل عام في الصف خاصة لمتدني التحصيل.

        ومن الحلول الإجرائية التي يمكن للمعلم القيام بها للمساهمة المبدئية في معالجة مشكلة تدني التحصيل لدى بعض الطلاب ما يلي:-
1-	مقابلة المعلم للطالب، والتعرف على المشكلات الأسرية أو الشخصية، والاستجابة لهذه المشكلة بطريقة تربوية وإنسانية للعمل على حلها.
2-	استدعاء ولي أمر الطالب بوساطة مدير المدرسة أو المرشد التربوي، ومناقشته في مشكلة الطالب والعمل على حلها بمشاركة الأسرة.
3-	إقناع المعلم الطالب بأهمية التعليم المدرسي لحياته، ومستقبله الشخصي والأسري والوظيفي.
4-	الاهتمام بالطالب في المناقشات الصفية والأنشطة، ومتابعة ما يطلب منه من مهام تعليمية بشكل متواصل.
5-	العمل على تبسيط المادة العلمية للطلاب، وتوظيف المثيرات الحسية في طرق التدريس.
6-	التنويع في الأسئلة التي تتضمنها الامتحانات، بحيث تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتلبي حاجاتهم.
7-	ديمقراطية المعلم وتعامله مع الطلاب بشكل يوفر الأمن والطمأنينة لهم، ويشعرهم بجو من الاحترام والتقدير لقدراتهم واستعداداتهم.
8-	تقديم التعزيز الإيجابي المناسب، وبشكل غير مفرط، وأن يتزامن مع التقدم الملحوظ لمستوى الطالب التحصيلي.
9-	توفير بيئة مادية مناسبة للتعلم الصفي، والعمل على تنمية الجو الاجتماعي بين الطلاب، واحترامهم لبعضهم البعض، مع تعزيز المنافسة الإيجابية بينهم والتقليل من الميول السلبية.
5)) التحدث الصفي غير المناسب:-
             يعتبر التحدث الصفي غير المناسب من السلوكيات الاجتماعية السلبية للطلاب، والتي ترتبط بتوفير المناخ الدراسي للتدريس، فقد يقوم بعض الطلاب بالتحدث مع أقرانهم في الصف وذلك أثناء شرح المعلم، أو خلال عرضه وسيلة تعليمية أو أثناء قيام الطلاب بالأنشطة الصفية المنهجية، الأمر الذي يعمل على إعاقة استمرارية التعليم والتعلم لبقية الطلاب، كذلك يثير في بعض الأحيان المشاعر السلبية تجاه هؤلاء الطلاب الذين يقومون بهذا السلوك، خاصة من قبل معلميهم أو أقرانهم، ويعمل على توتر العلاقات الاجتماعية فيما بينهم.
وتعتبر مشكلة التحدث الصفي غير المناسب من المشكلات العامة، والأكثر انتشاراً، ويعاني منها المعلمون في المراحل الدراسية المختلفة، إلا أن حدتها تختلف باختلاف المرحلة الدراسية للطلاب، كما أن مظاهرها تتنوع حسب المرحلة العمرية للطلاب، ومن المظاهر التي يمكن للمعلم ملاحظتها لهذه المشكلة ما يلي:-
1- التحدث الجانبي مع أحد الأقران أثناء الشرح في الحصة الدراسية.
2- التحدث بصوت عال عند الرغبة في إجابة سؤال طرحه المعلم.
3- التطوع في الإجابة بدون إذن، وبصوت مرتفع، خاصة أثناء حديث المعلم أو زميل له.
4- الصياح بدعوة الأقران بألقاب غير مستحبة أو غير مقبولة اجتماعياً أو تربوياً.
5- التحدث مع الزملاء أو مع المعلم بلغة غير لائقة اجتماعياً وعبارات غير تربوية.
وعلى المعلم أن يعمل على تخفيف هذه السلوكيات السلبية لما لها من أثر مشتت لانتباه الطلاب، وهدر لجهده التربوي كما عليه أن يتعرف على أسباب هذه السلوكيات ومنها:-
1-	جهل الطالب لقواعد وتعليمات الانضباط الصفي.
2-	وجود علاقة صداقة بين الطالب وزميله الذي يجلس بجانبه، مما يشجع كليهما دائما على التواصل والتحدث معاً.
3-	محاولة بعض الطلاب في جذب انتباه الزملاء، وكسب ودهم وتقديرهم، مما يدفعهم لحب الظهور والتظاهر بالمعرفة.
4-	الاختلاف بين بعض الطلاب في الرغبات، ووجهات النظر حول مسائل معينة.
5-	نفور بعض الطلاب عن بعضهم، وحدتهم في الطباع وفي التعامل مع بعضهم البعض.
6-	إحساس بعض الطلاب بالغيرة من زميل لهم متفوق أكاديمياً أو اجتماعياً، مما يثير في نفوسهم المنافسة والشعور بالعداء وعدم التقبل.
7-	طبيعة التربية الأسرية لبعض الطلاب، خاصة إذا كانت تتسم بالحدة والقهر ووجود نزاعات بين أفرادها، مما يجعل هؤلاء الطلاب يتصرفون عند مخاطبة الغير بما لا يليق بمركزهم الاجتماعي، مع تعودهم على السب والشتم والغلظة في التخاطب.
إن معرفة المعلم لأسباب هذه السلوكيات، يوفر لديه خبرة كافية في التعامل مع كل حالة حسب المسبب لها، والجدير بالمعلم أن لا يقف أمام هذه المسببات جامداً، ويعاقب الطالب على السلوك دون معرفة السبب لتعديل السلوك، والبحث عن حلول لهذه السلوكيات. 
ومن الحلول التي يمكن للمعلم اتباعها ما يلي:-
1- قيام المعلم في بداية العام الدراسي بشرح قواعد وتعليمات الانضباط الصفي التي يرغب أن تسود في الصف، وعليه أن يعمل على إقناعهم بها حتى يكون الالتزام بهذه القواعد والتعليمات نابعاً من الانضباط الذاتي، وليس المفروض عليهم من قبل المعلم، وهذا يوفر إطاراً اجتماعياً تربوياً عاماً للسلوكيات في الصف.
2- العمل على فصل الطالب عن صديقه الحميم الذي يجلس بجانبه، مما يقلل من فرصة الأحاديث الجانبية بينهما.
3- تنبيه الطالب الذي يتحدث مع زميله أثناء شرح المعلم للدرس، والطلب منه الالتزام بالهدوء، ومتابعته في ذلك الأمر حتى يتوقف عن هذا السلوك.
4- عدم تقبل إجابة الطالب الذي يجيب بدون إذن، وإشعاره بذلك، وحث الطلاب على الالتزام بالهدوء في الاستئذان للإجابة، والطلب من الملتزمين بهذا السلوك بالإجابة وتعزيزهم.
5- عدم توجيه أية أسئلة صفية للطالب الذي يتحدث بصوت عال، أو يجيب بحدة على أسئلة المعلم دون السماح له بذلك.
6- قيام المعلم بتنمية العلاقات الاجتماعية بين الطلاب، والعمل على إشراكهم في أنشطة جماعية تعمل على توطيد علاقات الاحترام المتبادل بينهم، وتقلل من فرص الغيرة والمشاركة والتعليقات السلبية.

6)) السلوك العدواني للطالب تجاه الآخرين:-
            ويقصد بالسلوك العدواني الأنماط السلوكية التي يقوم بها الطلاب، وتعرف هذه الأنماط من الوجهة الاجتماعية أنها مؤذية، أو ضارة، أو هدامة، وتأخذ عدة أشكال منها التعدي على ملكية الآخرين، والسخرية والتهكم منهم، أو الاعتداء الجسدي كالعض أو الضرب.
كما تعرف العدوانية أنها الاستجابة التي تكمن وراء الرغبة لدى الطالب في إلحاق الأذى والضرر بالغير، وهي سلوك اجتماعي غير سوي، يهدف إلى تحقيق رغبة صاحبه في السيطرة. كما أنها رغبة أو ميل نحو التدمير والتخريب (نشواتي، 1985: ص214).
ويتعرض كثير من المعلمين إلى العديد من المواقف الصفية التي يلاحظون فيها اعتداء الطلاب على أقرانهم، ويأخذ هذا الاعتداء العديد من المظاهر ومنها:-
1-	الاعتداء الجسدي على الأقران لأتفه الأسباب، بغرض الانتقام، أو الإزعاج مستخدماً الطالب في ذلك اليدين والأظافر أو الأسنان والرأس، وملحقاً الأذى بزملائه.
2-	تعبير الطالب عن شعوره بالإحباط أو الغضب بإتلاف الممتلكات المدرسية من مقاعد وطاولات ولوحات حائط ووسائل تعليمية أو تخريب سبورة وجدران الصف، والكتابة عليها بشكل منفر.
3-	اعتداء الطالب على ممتلكات الغير من الأقران كالكتب والدفاتر والأقلام، والاحتفاظ بها، أو إخفائها لمدة من الزمن، أو تمزيقها وإتلافها، وذلك بغرض إزعاج زملائه والتعبير عن حب السيطرة لديه.
4-	كثرة الحركة للطالب العدواني، مع عدم تحسبه لاحتمالات الأذى التي تلحق به أو بالآخرين نتيجة هذه الحركة.
5-	المشاكسة الدائمة للطلاب وعدم الامتثال للأوامر والتعليمات، وعدم التعاون، والتهديد اللفظي وغير اللفظي للزملاء.
6-	سرعة غضب الطالب وانفعاله، مع كثرة المشاجرات التي يقوم بها.
7-	تبادل السب والشتم، والتلفظ بالألفاظ النابية، وتوجيه نقد لاذع لزملائه.     
     وتمثل هذه المظاهر وغيرها دلالات على أنماط السلوك العدواني لدى الطلاب، وللحد منها ومعالجتها لدى الطلاب في الصف والمدرسة، لابد من التعرف على أسبابها بشكل يرسم صورة للحلول المقترحة، ومن الأسباب التي تؤدي بالقيام بالسلوك العدواني ما يلي:-
1-	التربية الأسرية للطالب، وتلعب دوراً كبيراً في هذا الجانب من حيث:-
أ) تقليد الطالب لنماذج السلوك العدواني من قبل الآباء على الأمهات، أو على الأبناء، والأخوة الكبار على الصغار.
ب) تعزيز الأسرة للسلوك العدواني للأبناء عن طريق التشجيع بالاعتداء على الآخرين.
ج) عدم الاهتمام أسرياً بالطالب، وعدم توفير الحب والحنان اللازم لتعديل سلوكه وشعوره بالحرمان.
د) غياب الأب عن المنزل بسبب العمل، أو عدم اكتراثه بتصرفات أبنائه، مما يوفر لهم جواً من التمرد على الأمهات، والتحول التدريجي إلى السلوك العدواني.
هـ) الإحباط الأسري للطالب، وإشعاره بعدم أهميته أو تكليفه بالقيام بأعمال لا يرغب بها، أو منعه من القيام بعمل يرغب به، أو حرمانه من النقود أو الخروج بدعوى تربيته وتهذيبه.
 2-عدم تمثل الطالب للمعايير والقوانين والتعليمات التي لا تجيز العدوان على الآخرين.
3-وجود قدر كبير من الطاقة والمجهود والنشاط لدى الطالب، ولا يتمكن من كبته فيعبر عنه بأسلوب أو بآخر (بهادر، 1984: ص205).
4- شعور الطالب بالعجز عن تحقيق غرض معين يصبو إليه، ولا يستطيع ذلك.
5- شعور الطالب بالنقص في التحصيل الدراسي عن أقرانه.
6- نقص جسمي لدى الطالب أو عاهة، أو خلل في الحواس، مما يؤدي به إلى أن يجد تعويضاً عن ذلك بالعدوان السلوكي على زملائه.
7- وقوع الطالب تحت تأثير وسائل الإعلام المختلفة، التي تعمل على بث السلوك العدواني وتعزيزه، مما يوفر للطالب فرصة لتقليد الممثلين في الأفلام والمسرحيات. ولنا أن نتذكر هنا السبعينيات وأثر مسرحية مدرسة المشاغبين المصرية على جيل الطلاب، وما نشأ عنها من سلوكيات عنيفة، ومؤذية ضد المدارس والمدرسين، لدرجة أن الطلاب تبادلوا ألفاظها وعباراتها بشكل مؤذ للذوق العام والتربية المدرسية، وحاول الطلاب تقليد وتقمص شخصياتها بشكل ينافي القيم والاتجاهات والسلوكيات التي تغرسها مدارسنا في شخصيات الطلاب.      
            ومن خلال ملاحظة المعلم لمظاهر السلوك العدواني للطلاب عليه أن يقوم بشكل إيجابي في المشاركة بتعديل هذه السلوكيات، والتقليل منها بقدر الإمكان، بمساعدة مدير المدرسة والمرشد التربوي، وولي الأمر، وتضافر هذه الجهود بالسعي لفهم دوافعها، والتعامل معها لتصحيحها لدى الطلاب بقدر الإمكان، ومن الحلول المقترحة في هذا الجانب ما يلي:-
1-	اجتماع المعلم مع الطالب وإقناعه بنتائج السلوك السلبي، في حالة تعديه وعدوانه على الزملاء.
2-	لقاء المعلم مع الطالب، أو تعرف المعلم على نوع المشاكل التي يعاني منها الطالب، ومحاولة دراسة أسباب السلوك، ومحاولة التقليل منها وحصرها لإزالة أثرها عن الطالب.
3-	استدعاء ولي الأمر ومناقشته بالسلوك العدواني لابنه، والمساعدة بتوجيه الطالب إنسانياً واجتماعياً، نحو العزوف عن هذه السلوكيات.
4-	تنمية وتعزيز السلوك الاجتماعي بين الطلاب، وتشجيعهم على الحياة الاجتماعية فيما بينهم، كالمشاركة في المشروعات الجماعية أو الرحلات الميدانية.
5-	التعزيز الإيجابي للسلوك المرغوب فيه لدى الطلاب، والعمل على تجاهل السلوك الغير مرغوب فيه لديهم، واستخدام التعزيز السلبي بأنواعه، وتنبيه الطلاب في آخر الأمر إلى استخدام العقاب بأشكاله المختلفة المعنوي والجسدي بشكل هين لا يؤذي كرامة الطالب.

7)) الغياب المتكرر للطالب عن المدرسة:
تعاني كثير من المدارس من ظاهرتين مرتبطتين ببعضهما البعض وهما:-
أ) التأخر الصباحي للطلاب عن المدرسة، وبالتالي عدم حضور الطالب لجزء من الحصة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وحرمانه من الأنشطة الجماعية الصباحية، وفعاليات التعلم الصفي. 
ب) الغياب المتكرر للطالب عن المدرسة، وهي مرتبطة بالظاهرة الأولى حيث أنه في معظم الأحيان، عندما يجد الطالب نفسه متأخراً عن المدرسة يفضل الغياب عن المدرسة، وعدم دخولها متأخراً خوفاً من التأنيب أو التوقيف أو العقاب. 
وتؤدي كلتا الظاهرتين في نهاية الأمر إلى حرمان الطلاب من فرص التعلم والتفاعل الاجتماعي مع معلميهم وأقرانهم، وشعورهم بالنقص وضعف التحصيل الدراسي لديهم، وتدني مستواهم الأكاديمي بالنسبة إلى أقرانهم، والأخطر من ذلك فإن هاتين الظاهرتين تؤديان في نهاية المطاف إلى التسرب الطلابي من المدرسة، والانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة، الذي يضر بالعملية التعليمية على مستوى الدولة، وطموحات المجتمع في بناء الأفراد الصالحين، ويتحول الطلاب من مقاعد الدراسة إلى عاطلين عن العمل، أو إلى العمالة المبكرة، وتعتبر مشكلتا التسرب الطلابي والعمالة المبكرة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات النامية، خاصة الدول العربية.
وقد تنبهت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لخطر هذه المشكلة وأولتها الاهتمام بوضع برنامج لمقاومة ظاهرة التسرّب الطلابي ومن فعاليته:-
1-	السماح باستمرار الطالب في المدرسة حتى سن 19 سنة وبقبول الطالبات المتزوجات.
2-	تسهيل التحاق الطالبات والطلاب في المدارس المهنية.
3-	تكثيف برامج التوعية النسوية للحد من ظاهرة الزواج المبكر للفتيات.
4-	افتتاح مدارس جديدة في المناطق الريفية، والتجمعات السكانية ذات الإعداد القليلة.
5-	فك الصفوف المجمعة في المدارس، وقصرها على صفين في مرحلة التعليم الأساسي (وزارة التربية والتعليم، 1999: ص12).      

 ويجدر بالمعلم ملاحظة هذه السلوكيات للطلاب، وعلى إدارة المدرسة متابعتها بجدية للعمل على الحد منها بقدر الإمكان، ومن هذه المظاهر ما يلي:-
1-	غياب الطالب عن جزء من الحصص الدراسية الأولى، بالإضافة للأنشطة الصباحية التمهيدية، كطابور الصباح وفعاليات الإذاعة المدرسية.
2-	غياب الطالب يومياً بشكل كامل عن المدرسة، تبدأ بشكل متقطع، ثم لفترة متصلة تتعدى أسبوع أو أكثر، مع تكرار ذلك.
3-	غياب الطالب عن حصص بعض المباحث الدراسية، وتسربه من المدرسة في الحصص الأخيرة بشكل متقطع، ثم تتحول إلى سلوك ويتواصل لفترة متصلة من الأيام.
            ويمكن لإدارة المدرسة والمعلم والمرشد التربوي العمل على الحد من هذه السلوكيات، بالتعرف على أسبابها ومحاصرتها ودراستها. 

 ومن أهم هذه الأسباب:-
1-	تعرض الطالب لمشكلة أسرية أو شخصية، تأخذ منه بعض الوقت في الصباح، فيتأخر عن المدرسة أو يتغيب عنها.
2-	تعوّد الطالب للنوم الطويل، أو النوم متأخراً، نتيجة السهر ليلاً، وعدم الاهتمام الأسري بسلوكيات الطالب.
3-	عدم رغبة الطالب لممارسة الأنشطة الجماعية التي تمارس صباحاً في المدرسة، أو كرهه لمعلم هذه الأنشطة.
4-	كره الطالب لمبحث دراسي معين في الحصص الأولى، أو كره معلم هذا المبحث.
5-	الإدارة المدرسية التسلطية، وسوء معاملة بعض المعلمين للطالب، وتعريضه لمواقف حرجة، أو تأنيبه وعقابه لأتفه الأسباب.
6-	صعوبة بعض المباحث الدراسية، وعدم ارتباطها بحاجات الطلاب وميولهم، وكثرة الواجبات البيتية التي تثقل كاهل الطلاب.
7-	تعرض أسرة الطالب لصعوبات اقتصادية أو اجتماعية، ودفعه إلى ترك المدرسة، والعمل في سن مبكرة، لتوفير حاجات الأسرة المادية.
8-	ظاهرة الزواج المبكر لدى الطلاب والطالبات في المرحلة الأساسية العليا والمرحلة الثانوية، وإصرار أسرة الطالبة خاصة على تركها للمدرسة.
9-	تعرض الطالب لتأثير أصدقاء السوء (الشلة المدرسية) ومجاراتها في السلوكيات المرفوضة اجتماعياً.
10-	ضعف صلة أولياء الأمور والمجتمع المحلي بالمدرسة، وعدم متابعة أولياء الأمور لأحوال الطلاب السلوكية والدراسية.
11-	عدم المراقبة الأسرية لغياب الطالب، وعدم متابعة إدارة المدرسية لذلك.
12-	الفشل الدراسي المتكرر للطالب، وإعادته للصف الدراسي، وتدني مستوى تحصيله الأكاديمي.
            ونظرا لخطورة هذه المشكلات والسلوكيات التي يقوم بها الطلاب ولا تؤثر عليهم فقط، بل تؤثر في المجتمع بشكل عام، لابد من تضافر جميع الجهود من أولياء أمور ومعلمين، ومدراء مدارس، للحد منها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، ذلك من خلال معرفة أسبابها الحقيقية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، أو صحية، أو تربوية، والتي تدفع الطلاب إلى التغيب عن المدرسة، فعقاب الطالب بسبب مشكلة الغياب أو التأخر لا يجدي في معظم الأحيان نفعاً ولا يعتبر الحل الأكثر نجاعاً، بل لابد من دراسته بصورة تربوية وموضوعية، يتعاون فيها المجتمع المحلي والأسرة والمدرسة.  
ومن الإجراءات التي يمكن التعامل معها للحد من هذه السلوكيات ما يلي:-
1-	توطيد علاقة المدرسة مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، بحيث يشكل مجلس أولياء الأمور قاعدة هامة في مساندة المدرسة في التغلب على مشاكلها، والحد من ظاهرة الغياب المدرسي.
2-	دعوة أولياء الأمور من حين لآخر، للوقوف على مستوى الطلاب التحصيلي والسلوكي.
3-	متابعة الإدارة المدرسية بشكل متواصل لحالات التأخر والغياب، وإشعار أولياء الأمور بذلك قبل تفاقم المشكلة.
4-	الاستفادة من برامج الإرشاد النفسي، ومساعدة المرشد التربوي في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للطلاب.
5-	الاجتماع مع الطالب الذي يعاني هذه الظاهرة، والتعرف على نوع مشكلته، وأسباب هذا السلوك والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
6-	إعداد المعلمين للدروس بشكل جيد، وتنويع الأنشطة الصفية، وملائمة الواجبات البيتية لمستوى قدراتهم.
7-	توفير المناخ الديمقراطي والاجتماعي، الذي يتسم باحترام الطلاب داخل المدرسة، ويعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم. 
8-	تحديد المباحث التي يعاني الطالب من ضعف التحصيل فيها، والعمل على تنفيذ خطط علاجية ملائمة، تؤدي إلى تحسين مستوى الطالب التحصيلي.

8)) ظاهرة الغش في الامتحانات:-
 الغش: هو لجوء الشخص لأخذ جهد غيره وتبنيه كأنه جهده.
والغش: إضافة شيء ما إلى الشيء الأصلي ليخالطه فيصبح منه.
الغش ظاهرة سلبية للأسف تفشت في مجتمعنا الفلسطيني وفي مدارسنا، ونمت وترعرعت في غياب القانون، وغياب الوازع الديني، لقد بدأت هذه الظاهرة في المدارس والامتحانات العامة في سنوات الانتفاضة 1987 – 1993 وبقيت آثار هذه السنوات العجاف في مدارسنا، لتظهر فيها مظاهر الغش والفوضى لغياب القانون والسلطة، وفي سنة 1994 حين تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام التعليم، تحجمت هذه الظاهرة وتراجعت واختفت في المدارس والامتحانات، خاصة في امتحانات الشهادة الثانوية، لكن بقيت لها بقايا من جذور الماضي، والغش ليس بالضرورة أن يكون موجوداً في كل نفس بشرية.
فالتربية في البيت وفي المدرسة لها أثر كبير في معالجة هذه الظاهرة، فالطالب الذي نشأ على تربية دينية عنده مخافة الله في كل ما يفعل يتردد طويلاً قبل أن يقدم على الغش، فهو يعلم قول رسولنا عليه السلام:   " من غشنا فليس منا "، وكم من طالب أو طالبة فضل أن يعيد المادة ولا يمد يده أو عينه ليغش وينجح بطريقة غير مشروعة، وهنا يتجلى الضمير الحي، بمراقبة الله ومخافته.
ولا شك أن للمدرسة دور في التقليل من هذه الظاهرة، فمن لم يردعه ضميره وتربيته الإسلامية يردعه الخوف الخارجي من القانون لقول عثمان المشهور: " إن الله ليوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن ". 
فالتشديد في المراقبة في الامتحانات العامة، والامتحانات المدرسية أمر مطلوب وضروري للمساعدة في صحة تقويم الطلاب في النهاية، حتى يفهم أن الإجابات في ورقة كل طالب هي من جهده الخالص، ولم يخالطها جهد غيره.
إدارة المدرسة هي المسؤولة عن تنظيم الامتحانات المحلية، وإدارة التربية والتعليم هي المسئولة عن حسن تنظيم الامتحانات العامة.. بتهيئة الأجواء الميتافيزيقية: كالغرف الواسعة، والإضاءة الجيدة، والأثاث المريح، والتهوية، واختيار المراقبين ذوي الخبرة، وذوي الضمائر الحية، وجعل حوافز لهؤلاء المراقبين مجزية، كما يجب إخضاعهم لعقوبات رادعة في حالة التفريط بالأمانة، وتسهيل عملية الغش أو المساعدة عليها.
بعض المؤسسات تلجأ في امتحاناتها إلى أسئلة الكتاب المفتوح حتى تتلاشى ظاهرة الغش هذه، فيأتي الطالب ومعه كتابه أو كتبه لكن الأسئلة مقيدة بوقت، فلو أراد الرجوع إلى كتبه لخانه الوقت، ولما استطاع أن يجيب إجابات كاملة، فلابد مع هذا النظام أن يكون الطالب معتمداً على إلمامه التام بالمادة، مع فهم عميق لها أو حفظ كامل، ولا يستطيع الرجوع إلى الكتاب مع أنه أمامه، ولا يستطيع اللجوء إلى زميله مع أنه بجانبه. 
ولما كان أمر الغش وجد مع وجود الإنسان نفسه، فهو يكاد يكون أمراً غريزياً طبيعياً طبع الإنسان عليه، لذا جاء دور الأديان لتهذيب هذا الطبع وصقله ؛ ليتراجع أمام مخافة الله من كل محرم. فمعالجة هذه الظاهرة عن طريق الوازع الديني أجدى وأنفع من معالجتها بالخوف من القانون أو المعلم أو المدير، فكل هؤلاء يغيبون ويبقى ضمير المرء المؤمن صاح معه يحرسه من الوقوع في الأخطاء والمحرمات، فعلى المدرسة تلبية رغبة الضمير وتنميتها ؛ ليبقى حياً يحرس صاحبه بالتربية الدينية الصحيحة وتشرب القيم الصالحة، وليساعدها البيت في ذلك.
وتبدو ظاهرة الغش في عدة مظاهر منها:-
1-	تزوير الطالب لتوقيع ولي أمره، على أوراق رسمية من قبل المدرسة، يتكلف الطالب بتوقيع ولي أمره عليها وإعلامه بها.
2-	نقل الطالب للواجب اليومي من دفتر زميل له، دون الاستفادة من هذا الواجب في التعلم والتحصيل.
3-	سؤال الطالب لزميل له عن إجابة سؤال ما، والحصول عليها شفوياً منه، وتدوينها في دفتر الإجابة، أو إجابة المعلم بها دون إدراك المقصود منها وما مدى صحتها.
4-	قيام الطالب باختلاس النظر إلى ورقة إجابة زميل له أثناء تأدية امتحان مبحث ما، ونقل إجابة سؤال منه بطريقة مؤذية.
5-	غش الطالب لإجابات بعض الأسئلة المتوقعة، من ورقة صغيرة أو من كتاب، أو دفتر يضعه تحت ورقة الإجابة.
6-	نسخ الطالب للإجابة حرفياً من الكتاب المقرر، دون الاستفادة منها في تنظيم تعلمه ومعلوماته.
·	ويلجأ الطلاب عادة إلى هذه السلوكيات نتيجة لعدة أسباب منها:-
1-	عدم استعداد الطالب للامتحان، وذلك لعدم دراسة وقراءة الطالب لمادة الامتحان كلياً أو جزئياً نتيجة لظروف أسرية معينة.
2-	انشغال الطالب عن الدراسة نتيجة مشكلات نفسية، مما يؤخر لديه فرصة إنجاز الواجبات البيتية.
3-	تأثر الطالب بعادة الغش تلقائياً، من خلال تقليد الآخرين كالأخوة أو الزملاء، وتشجيعهم له على ذلك.
4-	صعوبة المقررات الدراسية بشكل كلي أو جزئي.
5-	عدم تنظيم الطالب لوقته، مما يجعله يغش في إنجاز الواجبات، فيعمل على غشها من زميل له أنجزها.
6-	خوف الطالب من عقاب ولي الأمر، فيضطر إلى تزوير توقيعه على الأوراق الرسمية للمدرسة.
7-	ضغط الأسرة أو المعلم على الطالب للحصول على معدلات مرتفعة في الامتحان النهائي دون مراعاة لقدراته الذاتية.
8-	الغياب المتكرر عن المدرسة، وعدم متابعة الطالب لشرح المعلم للمادة العلمية، وتأثر مستوى تحصيله.
9-	تحدي الطالب لسلطة المعلم، أو تعليماته، نتيجة لسوء معاملة المعلم للطالب.
    وعلى إدارة المدرسة والمعلم وأولياء الأمور والمرشد التربوي التعاون في التقليل من هذه الأسباب، والعمل على معالجة هذه السلوكيات والتصدي لهذه المشكلة بالحلول المقترحة التالية:-
1-	لقاء المعلم أو المرشد التربوي مع الطالب الذي يسلك هذا السلوك ومناقشته عن الأسباب التي دعته إلى الغش، وبيان خطورة ذلك على شخصيته وسلوكه العام وتوجيهه نحو الأفضل.
2-	عدم مطالبة الأسرة أو المعلم الطالب بالحصول على علامات مرتفعة تفوق قدرته الذاتية، بل مطالبته بالحصول على علامات واقعية تناسب مستواه العلمي.
3-	التعرف على مواطن الضعف لدى الطالب في المادة الدراسية، ووضع خطط علاجية لتحسين مستواه.
4-	إجراء المعلمين للتقويم والامتحانات على فترات متباعدة، يتم فيها مراعاة عدد الصفحات، والمواد الدراسية، وقدرات الطلاب، مع إبلاغهم بموعد الامتحانات قبل وقت كاف يسمح لهم بدراسة هذه المواد والاستعداد لامتحاناتها.
5-	تعاون المدرسة في حل مشكلات الطالب الأسرية، وذلك من خلال دراستها، واستدعاء ولي الأمر، ومناقشته بما يتعرض له الطالب من مؤثرات.
6-	تدريب الطالب على مهارة تنظيم الوقت بشكل صحيح، والاستعانة بحل الواجبات البيتية، حيث يقوم تكليف الطلاب بالعمل بمذكرة الواجبات المطلوبة منهم يومياً لإنجازها، ومتابعة أسرته لذلك.
7-	التنويع في أساليب التقويم، وخاصة الامتحانات ما بين التحريري والشفوي والأدائي.
9)) عدم استجابة الطالب لتعليمات المعلم:-
هذه الظاهرة مؤلمة جداً للمعلم، وتحز في نفسه، وتسبب له الإحباط، وتقلل من حماسه واندفاعه وعطائه في عمله، فهذه الظاهرة أكثر ما تحدث مع الطلاب في سن المراهقة في المرحلة الأساسية العليا والثانوية والجامعات، وأكثر ما تتكرر هذه الظاهرة في المدارس الثانوية خاصة، وقد يكون هذا التمرد على معلم ما فردياً، وقد يكون زمرياً، وقلما يكون جماعياً. 
وقد تكون أسباب التمرد غير موضوعية، وقد تكون موضوعية: بمعنى لها أساس منطقي، فقد يكون المعلم في أسلوبه فظ التعامل لم يراع المرحلة التي يعيشها طلابه، وقد يكون ضعيفاً في المادة، لا أسلوب لديه في توصيلها بطريقة واضحة، ويأخذ الاحتجاج هنا إما شكلاً جماعياً أو زمرياً.
ويمكن الوصول إلى حل مرض مع الطلاب بالاجتماع معهم من قبل إدارة المدرسة، وإقناعهم بأن يحضر مدير المدرسة أو المشرف التربوي  حصص المعلم (زيارات صفية) وإجراء تقويم موضوعي للأمر. 
أما إذا كان التمرد يأخذ شكل فردي إزاء شخص ما لأسباب خارجية عن المدرسة فهذا أمر له أبعاده الأسرية والاجتماعية، ويجب أن يعالج في إطار الأهل أو مجلس الآباء.
فأحياناً يتمرد بعض الطلاب وذلك بالتصرف بسلوكيات تنم عن سوء الأدب، ولمعالجة هذا الأمر لابد من إشراك مدير المدرسة وولي الأمر بحضور المعلم والطالب والمرشد المدرسي، وعمل ملفات خاصة لأمثال هؤلاء الطلاب تحفظ عند المرشد المدرسي كسجلات تراكمية.
وإذا تكررت المشاكل السلوكية من طالب بعينه فيأتي هنا دور الإدارة المدرسية الحازم، بالتأديب بالتدريج: من إنذار، إلى حرمان، فصل مؤقت لمدة قصيرة كأن تكون يوم، ثم يومان.... الخ. حتى يتم التأديب المطلوب.
وعلى كل حال نعود للتذكير بالقاعدة التربوية الذهبية: " الطالب رجل يعامل معاملة الرجال ".
وعلى المعلم أن يشعر طلابه بالاحترام، وعدم توجيه أية إهانة لأي منهم تحت أي ظرف من الظروف، فالمدرسة مكان جليل يعلم القيم، ويشربها الأبناء تشريبهم الماء العذب الزلال، فيشبون على حبهم الخير، وعلى تذكرهم معلميهم، وذكرهم لهم بالخير، ومقابلتهم إياهم بكل الاحترام والتقدير أثناء سني الدراسة وبعد التخرج.
ومن المظاهر التي يبديها الطالب كسلوك لعدم استجابته لتعليمات المعلم ما يلي:-
1-	تجاهل الطالب لتعليمات أو أوامر المعلم، بعدم الرد أو التعليق، أو عدم تنفيذه ما يطلب منه.
2-	قيام الطالب بالرد على المعلم بألفاظ غير لائقة، أو سلبية، تعارض التعليمات التي أصدرها المعلم.
3-	تعمد الطالب بالقيام بأعمال عكس ما يطلب منه المعلم.
4-	استجابة الطالب لتعليمات المعلم بشكل مصحوب بالتوتر والانفعال الشديد.
·	وتكمن وراء هذه السلوكيات عدة أسباب منها:-
1-	سلبية المعلم وتسيبه، ولا مبالاته في إدارته لصفه، مما يشعر الطالب بعدم الطمأنينة، وعدم الانتماء.
2-	عدم جدية المعلم في التدريس، وضعفه في مادته التعليمية، أو أسلوبه العلمي.
3-	كره الطالب للمعلم بسبب ما، قد يعود لعلاقته مع الطلاب، أو تسلطه الدائم في التعامل معهم.
4-	عدم رغبة الطالب في المادة الدراسية لصعوبتها، أو عدم تلبيتها لاحتياجاته واهتماماته.
5-	تعرض الطالب لمشكلات أسرية أو شخصية، مما يولد في نفسه مشاعر كبت يعمل على التنفيس عنها بسلوك معاد للمعلم.
6-	عدم موضوعية المعلم ونزاهته في معاملته مع الطلاب، مما يوفر لديهم جواً يؤدي إلى الغيرة والتوتر.
     وعلى المعلم أن يحاول جاهداً، بموضوعية واتزان معالجة هذا السلوك والبحث عن حلول له، ومن الحلول المقترحة في هذا الجانب ما يلي:-
1-	إخلاص المعلم في العمل، والانتماء الصادق للمهنة، وإجادة التدريس، وتنويع الأنشطة، والحرص على استغلال الوقت، وتوظيف قدرات الطلاب بشكل فاعل مما يساعد في شغل الطلاب بجو تعليمي ممتع، ويعمل على تعلمهم ونمو شخصياتهم.
2-	التزام المعلم بالاتزان والمرونة والموضوعية في التعامل مع الطلاب، والعدالة بينهم، واحترام مشاعرهم، وتقبل أفكارهم.
3-	مقابلة الطالب الذي يبدي سلوكاً معارضاً لتعليمات المعلم، والتعرف على أسباب معارضته، أو ميوله السلبية تجاه المعلم، أو المبحث العلمي، ودراسة هذه الأسباب والعمل على حصرها، ومساعدة الطالب في تخطيها، وتنمية ثقته بنفسه بالتغلب عليها.
4-	العمل على تكليف الطلاب بمهمات تعليمية مناسبة لقدراتهم، وتوفر لهم سهولة القيام بها، وتحقق فرص نجاحهم فيها، خاصة الطلاب الضعاف.
5-	وقوف المعلم على مشكلات الطالب الأسرية، والعمل على مقابلة ولي الأمر، ليقوم بدور مساعد في وضع حلول مناسبة لهذه المشكلات.
6-	العمل على تبسيط المادة الدراسية من قبل المعلم، وتحديد مواطن ضعف الطلاب فيها، وإقناع الطلاب بفائدتها لهم في حياتهم الشخصية والوظيفية.
10)) الفوضى وعدم النظام:-
تفسر الفوضى بعدم الترتيب واللامبالاة، بحيث يكون الطالب مفتقراً للأناقة والدقة والترتيب، وعدم الاهتمام بالأشياء التي يمتلكها، أو التي يتعامل معها. فقد تصل هذه الظاهرة إلى عادات تناول الطعام، والملبس، والمظهر العام، والأدوات المدرسية، والنظافة، بحيث يمكن من الوهلة الأولى عند ملاحظة الطالب تبين هذه المشكلة في سلوكه، ويتصف بالفوضوية وعدم النظام.
ويعاني كثير من المعلمين من هذه المشكلة لدى الطلاب الذين يتعاملون معهم في الصف، خاصة في المراحل الأساسية الدنيا والعليا، وتقل هذه الظاهرة في المرحلة الثانوية، ومن أجل البحث عن حلول لهذه المشكلة علينا التعرف على مظاهرها والتي تتمثل فيما يلي:-
1-	عدم الاهتمام بمظهر الكتب أو الدفاتر واتساخها بالحبر أو المأكولات.
2-	عدم الترتيب في كتابة الواجبات المدرسية.
3-	إهمال الطالب في مظهره العام ونظافته الشخصية.
4-	عدم التقيد بالزي المدرسي للمدرسة، أو عدم الاهتمام بنظافته.
5-	تعمد الطالب الكتابة على جدران الصف والمقاعد بشكل منفر، وعدم المحافظة على الأثاث.
6-	عدم اهتمام الطالب بنظافة مكان جلوسه، وصفه، وساحات وممرات المدرسة، وإلقاء الفضلات بشكل عشوائي.
7-	فقدان الطالب لأدواته وأشيائه الخاصة بسهولة.
·	ومن الأسباب التي تكمن وراء هذه المشكلة ما يلي:-
1-	التعبير عن الغضب أو الرغبة في الاستقلال:- 
حيث يقوم بعض الأبناء بالتعبير عن الذات بطريقة خاطئة، وذلك بالعمل على عناد الوالدين، ورفض الترتيب والنظافة كأسلوب للتعبير عن غضبه من الأوامر وتحديها، أو رغبة في استقلاله عن القوانين والقواعد وتجاهلها والإصرار على عدم الترتيب، وعدم النظافة كتأكيد للذات، وعمل ما يحلو لهم بطريقتهم الخاصة. 
2-	رفض الطالب لتحمل المسئولية:- 
إن أكثر الأساليب تعبيراً عن الاستقلالية أو الغضب أو لإثبات الذات هو رفض الطالب لتحمل المسئولية خاصة المترافقة مع مستوى النضج وفترة المراهقة. وعلى المعلمين مراعاة أن النظافة والترتيب مهارة مكتسبة، يجب أن يكتسبها الطالب عن طريق التعلم، كما أن رفض الطالب للقيام بدوره في الاهتمام بنفسه وبيئته يعود إلى افتقاره إلى الرضى والإشباع الذاتي لشخصه في حياته، ولذلك يرفض التخلي عن الرضى والإشباع الذي حصل عليه من خلال الفوضى وعدم الترتيب (داود وحمدي، 1989: ص57 – 59).
3-	افتقار الطالب لمهارات النظافة والترتيب:- 
حيث يلاحظ المعلم أن هؤلاء الطلاب لا يجيدون كيفية ترتيب أدواتهم، ولا يحسنون نظافتها، وذلك لأسباب تعود إلى عدم تعلم الطالب لهذه المهارة في البيت، وعدم متابعة الأسرة له، أو عدم إعطاء الأسرة لهذه المهارات أية أهمية. كما أن البيت والجو الأسري لدى الطالب تهيمن عليه الفوضوية، وبالتالي يصبح الآباء والأمهات نموذجاً لسلوك غير مرغوب فيه في حياة الطالب، كما أن عدم توفر الدافعية للطلاب لتعلم هذه المهارات يؤثر في سلوكهم الفوضوي. 
كما يشكل النمط العام في سلوك أفراد المجتمع مقياساً لتعلم الطالب لمهارات التنظيم والترتيب، فالطالب الذي ينشأ في مجتمع لا يعطي للنظافة أية أهمية وأية قيمة يتأثر بمجتمعه، ولا يتعلم المهارات الضرورية لذلك، ويصبح الطالب بشكل عام غير مكترث كسول، وغير مهتم.
ومن خلال هذه الأسباب على المعلمين الوقوف عليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه السلوكيات، ومن الحلول التي يمكن إتباعها ما يلي:-
1-	تدريب الطلاب على اكتساب مهارات النظافة والترتيب، والعمل على غرس هذه الاتجاهات لديهم ومتابعتها.
2-	تعويد الطلاب على الاهتمام بنظافة وترتيب الممتلكات العامة، والتي يستخدمها الآخرين مثل غرفة الصف، والطاولات، والمقاعد، ومرافق المدرسة، الساحات، والممرات، والمكتبة والمختبر.
3-	تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، وتشجيعهم على هذه الأنماط السلوكية المرغوبة.
4-	تعويد الطلاب على تحمل المسئولية والاستقلالية في النظافة والترتيب، كأن نطلب منهم ترتيب نظافة الصف، أو ترتيب الغرفة في البيت وترتيب الكتب والملابس.
5-	قيام إدارة المدرسة بعقد ندوات لأولياء الأمور أو الأمهات لنشر الوعي الصحي في المجتمع المحلي، ومساعدتهم في استمرارية ذلك للطلاب.
6-	عقد إدارة المدرسة ندوات صحية وثقافية بين الحين والآخر للطلاب، واستدعاء المختصين في هذا المجال، وإبراز الجوانب الإيجابية لهذه السلوكيات.


11)) عزلة بعض الطلاب وعدم التفاعل الاجتماعي:-
يشير مفهوم العزلة إلى انفصال الطالب (الفرد) عن زملائه (الآخرين) وبقائه منفرداً وحيداً معظم الوقت، وتتمثل هذه الظاهرة في قلة الاتصالات والتفاعل الاجتماعي، أو الهروب منه، وعدم التمتع بأي نوع من 
النشاط (زيتون، 1989: ص101).
الأمر الذي يعيق لدى بعض الطلاب التفاعل الاجتماعي السليم ويحرمهم من فرص النمو والتعبير عن الذات، وتصبح العزلة مصدر إحباط للطالب، وينشأ عنها اضطرابات سلوكية مثل الصعوبات في التعلم، وسوء تكيف الشخصية العام (عبد الستار وآخرون، 1993: ص219).
وفي بعض الأحيان تنشأ عزلة بعض الطلاب عن تزايد الخجل الشديد، الأمر الذي يجعل الطالب منعزلاً، وينسحب من المواقف ويتحاشى الاختلاط مع بقية زملائه، ولا يشاركهم أي نشاط، وهذا يسبب له الإحباط والتوتر والقلق النفسي، لأنه يفشل في التفاعل الاجتماعي، وانعزاله عن بقية أفراد الصف.
وهذا الأمر يكاد يكون موجوداً في كل شعبة من شعب المدرسة، لا يخلو من وجود بعض الطلاب الذين يؤثرون العزلة لسبب أو لآخر.
فليس كل طالب تراه ساكناً منعزلاً غير مشارك في النشاطات الصفية مريضاً أو غبياً أو ذي تحصيل متدني أو بالضرورة لديه مشكلة.. 
لا، فكثير من الطلاب الصامتين يتشربون العلم من معلميهم كاملاً، وتجدهم يفاجئون الجميع بحصولهم على درجات عالية... 
إذن لماذا هذا الصمت وهذه العزلة ؟ ؟
قد يكون سبب صمتهم وعزلتهم أدبهم الجم الناشئ من تربيتهم في البيت، هذا الأدب الممزوج بالخجل جعلهم يؤثرون هذا الأسلوب. 
كما أن الخجل أمر محبوب، فكما يقول الرسول عليه السلام: "الحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير"، لكن ليس معنى هذا أن نترك أمثال هؤلاء الطلاب اللآلئ أضواءً مطفأة، فلابد من إضاءتها، وإعادة اللمعان لها بالتشجيع، ومشاركتها في الأنشطة الصفية واللاصفية، وإسناد بعض المسئوليات لهم، ولا بأس من إشراك الأهل وولي الأمر في هذا الموضوع لتشجيع أبنائهم على المشاركة. 
أما الانسحاب الذي نراه في بعض الطلاب الآخرين، والذي قد يصحبه تأخر في التحصيل العلمي، وتدني في الدرجات أو رسوب في السنوات الدراسية، أو مشاغبة مع الأقران وتكسير للأثاث، وتمرد على المعلمين والإدارة المدرسية، فهذا أمره مختلف، فهذا ناشئ عن مشاكل أخرى قد تكون نفسية، وقد تكون اقتصادية أو سلوكية. 
وهنا يأتي دور المرشد المدرسي، ليتعاون مع البيت لدراسة مثل هذه الحالات وعمل جلسات مع الطالب وأهله، وإعداد ملف خاص لأمثال هؤلاء الطلاب لدراسة مشاكلهم وتتبعها، والعمل على حلها بالمساعدة بتذليل العقبات، إن كانت اقتصادية بمساعدتهم اقتصادياً ما أمكن عن طريق المدرسة أو الهيئات الخاصة بذلك، وإن كانت اجتماعية أسرية فبمساعدة الأسرة بالتوجيه اللازم، وتبصيرهم بكيفية مساعدة ابنهم في تخطي هذه العقبات. أما إن كانت نفسية فبمساعدة المرشد التربوي، وإن استعصى الأمر فلا بد من مساعدة الطبيب النفسي بتحويل الأمر له.
ونظراً لأهمية هذا السلوك غير المرغوب، والذي يؤثر في صعوبات التعلم، وبناء شخصية المتعلمين، على المعلم أن يتعرف على مظاهر هذا السلوك ومنها ما يلي:-
1-	تجنب الطالب الاتصال بزملائه، وإقامة علاقات اجتماعية مستمرة مع الأقران.
2-	ضعف قدرة الطالب على التحدث مع الآخرين، وذلك بالتحدث بصوت منخفض، وتجنب التقاء العيون، أو الالتزام بالصمت في أغلب الأوقات.
3-	ابتعاد الطالب عن الأماكن المزدحمة، وتجنب مقابلة الأشخاص الغرباء.
4-	الإحجام عن الأسئلة، أو الإجابة للآخرين.
5-	ضعف ميول الطالب على المشاركة في الأعمال الاجتماعية والأنشطة التطوعية.
6-	ضعف ثقة الطالب بنفسه، وعدم التأكد من قدراته.      
7-	الافتقار إلى المهارات الاجتماعية كالتواصل، والحوار والإصغاء والتقبل.
8-	الاكتئاب المستمر والخوف الشديد والتشكك الزائد، وردود الفعل المتطرفة على أقل الأسباب.
وتنشأ سلوكيات العزلة الفردية، وابتعاد الطالب عن الحياة الديناميكية في الصف والمدرسة نتيجة لعدة أسباب منها:-
1-	عدم شعور الطالب بالثقة بالنفس، وفي قدراته الذاتية وذلك لأسباب منها (ضعف التحصيل، الفشل الدراسي، الرسوب المتكرر، إعاقة جسمية).
2-	عدم شعور الطالب بالاحترام والأمن والطمأنينة في الجو المدرسي نتيجة لتعرضه لموقف معين أمام زملائه، أو أمام المعلم.
3-	التنشئة الاجتماعية الأسرية غير السليمة، مثل الإهمال وقسوة الوالدين، والنقد الشديد والدائم، والمقارنة بين الأخوة.
4-	الخوف من الآخرين، خاصة إذا كانوا متوترين، غير حساسين، وغير عطوفين، حيث يشكل ذلك للطالب رغبة في الانسحاب من الموقف، وذلك يشعره بالراحة والأمن. ويلاحظ ذلك عند الطلاب الذين يعاملون بغلظة وإحراج من قبل معلميهم، أو زملائهم، لدرجة أنهم يصبحون أكثر حساسية، ومراقبة للذات، فتصبح الوحدة مقترنة بالأمن والراحة.
5-	نقص المهارات الاجتماعية التي توفرها المدرسة للطالب، فبالتالي لا يعرف الطالب كيف يقيم علاقات اجتماعية مع الأقران.
6-	رفض الوالدين لرفاق الطالب، حرصاً منهم على أبنائهم بشكل مباشر، بالابتعاد عن رفقاء السوء، فيصبح الطالب غير قادر على إرضاء والديه، أو رفقائه، فيفضل الانسحاب والعزلة.
7-	محاكاة الطالب للوالدين، خاصة إذا كان والد الطالب يميل إلى العزلة الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي بالطالب إلى السير في نفس المسار الاجتماعي لوالده وأسرته.
·	وعلى المعلم وإدارة المدرسة مشاركة المرشد التربوي في العمل على إيجاد الحلول المناسبة لهؤلاء الطلاب، كما عليهم اتخاذ الإجراءات والأساليب التي تعمل على الأخذ بيد هؤلاء الطلاب وعودتهم إلى المسار الاجتماعي، وتنمية قدراتهم على الاتصال بالآخرين، ومن الإجراءات المناسبة كحلول ما يلي:-
1-	قيام المعلم بملاحظة هذا السلوك لدى الطلاب ومعرفتهم، والتعرف على مظاهر السلوك الانعزالي لديهم في مرحلة مبكرة.
2-	دمج الطلاب الذين يعانون من هذا السلوك في مجموعات الصف أو مجموعات الأنشطة، وتوفير نشاطات ملائمة لهم ومشاركتهم في اللعب والعمل المدرسي.
3-	تقديم التعزيز المادي أو المعنوي للطلاب الذين يقومون باستجابات وسلوكيات اجتماعية مرغوبة.
4-	توظيف المعلم لأساليب وأنشطة صفية، يعمد من خلالها إلى تفعيل السلوكيات الحركية واللفظية، التي توفر لهؤلاء الطلاب جواً مناسباً من الإثارة.
5-	تدريب الطلاب الذين يعانون من هذه السلوكيات على لعب الأدوار، وإلقاء كلمات إذاعية، وتمثيل حوار صفي من خلال المقررات الدراسية.
6-	إزالة المواقف التي تسبب للطالب الخجل، والخوف الاجتماعي، وذلك بفتح باب النقاش مع الزملاء، أو العمل على حوار صفي اجتماعي هادف.
7-	مساعدة الطالب على تعديل بعض الأفكار الخاطئة عن نفسه وتعزيز ثقته بقدراته.
8-	مقابلة ولي الأمر، ومناقشته في المظاهر والمسببات التي يعاني منها الطالب، والعمل على تكملة الدور المدرسي، لعلاج مشكلة العزلة لدي الطالب.

مشكلات الطلاب ذوي الحاجات الخاصة
يختلف طلاب الصف الواحد في قدراتهم العقلية، وفي حالاتهم الصحية أو البدنية أو النفسية، ولذلك يحتاج المعلم إلى معرفة كافية بكيفية التعامل مع هؤلاء الطلاب، وحسب الفروق الفردية بينهم في هذه الجوانب، الأمر الذي يوفر له إدارة فاعلة في صفة، ويتمكن من ضبطه وضبط النظام فيه، مع توفير مناخ مناسب للتعلم، يلبي احتياجات هذه الفئات من الطلاب. وعلى اعتبار أن هناك طلاباً ذوي احتياجات خاصة، وهم الموهوبون، وبطيئو التعلم، والمعوقون، وسنحاول التعرض لأهم المشكلات التي تعاني منها كل فئة، ليتعرف المعلم على هذه المشكلات محاولاً التغلب عليها، وإيجاد حلول مناسبة لها: 
أولاً: الطلاب الموهوبون:-
الطالب الموهوب: هو الطالب الذي يقوم بأداء عمل يعكس قدرات عالية لديه في مجالات الأعمال الذهنية، أو الإبداع أو الفن، أو القدرات القيادية، أو الموضوعات الدراسية، وتتطلب تلك خدمات وأنشطة لا توفرها المدرسة عادة لتطوير مثل هذه القدرات لديه (صبحي: 1992، ص11).
ولهذه الفئة من الموهوبين أهمية بالنسبة للعالم، وبالنسبة للمجتمع العربي خاصة، فالموهوبون في كل مجتمع هم الثروة القومية، والطاقة العالية التي تعمل على التقدم والبناء، وهي التي أوصلت الإنسانية للمخترعات الحديثة التي تعيشها البشرية في الوقت الحاضر.
فالطالب الموهوب يمتلك قدرات ظاهرة أو كامنة، يستدل منها على أداء مرتفع في المجالات المختلفة، العقلية والإبداعية والأكاديمية التعليمية، والقيادية، والفنية، وهذا يحتم على المعلم توفير أنشطة مناسبة لإشباع قدراته، أكثر مما توفرها المناهج المدرسية أو بيئة المدرسة.
·	خصائص الطلاب الموهوبين:-
  يتسم الطلاب الموهوبين بعدة خصائص متباينة فيما بينهم ومن هذه الخصائص:-
1-	السرعة في تعلم القراءة، والفهم للغة بالنسبة لأقرانهم.
2-	لا يحتاجون إلى قدر كبير من التدريب في تعلم المهارات الأساسية، ويتقنونها بسرعة.
3-	القدرة لديهم على التفكير التجريدي.
4-	القدرة على تفسير التلميحات، والتوصل إلى نتائج الفرضيات بشكل سريع.
5-	الرغبة في العمل بشكل منفرد، مع طول فترة التركيز والانتباه لديهم.
6-	يكوّنون صداقات مع طلاب أكبر سناً منهم، ولا يفضلون الأصدقاء الذين في نفس أعمارهم، وذلك لشعورهم أنهم يختلفون عنهم في الميول والاتجاهات والقدرات العقلية.
7-	يتميزون بالاستقلالية والثقة بالنفس، ولديهم حب للاستطلاع والاكتشاف والمناقشة والفضول العلمي والمبادأة والتفكير الناقد.
8-	لديهم طاقة زائدة وحيوية فائقة، تؤدي أحياناً إلى وصفهم بأن لديهم مرضاً نفسياً هو النشاط الزائد عن الحد المعقول.
-   إن توفر هذه الخصائص لدى الطالب الموهوب في الصف، تجعل من السهل أن تنشأ مشكلات انضباطية، تحتاج إلى حل، أو تخطيط من المعلم للتغلب عليها.
·	
ومن أهم مشكلات هؤلاء الطلاب الموهوبين ما يلي:-
1-	الإجابة بدون إذن، وذلك لعدم الاستطاعة في الانتظار لجواب سؤال سأله المعلم، فيسرع الطالب الموهوب بالصراخ بالجواب، انطلاقاً من سرعته في التفكير، وهذا يؤدي إلى إرباك المعلم والطلاب، ويثير مشاعر سلبية تجاهه.
2-	شعور زملاء الطالب الموهوب بالغيرة منه، لامتلاكه معلومات كثيرة في مجالات الدراسة، وفي المجالات الأخرى، مما يوفر له فرصة في المشاركة في جميع الأنشطة الصفية.
3-	توفر جو من العنف والعدوان بين الطلاب الموهوبين وأقرانهم، مما يوفر مشاحنات وانقسامات في الصف.
4-	عزوف الطالب الموهوب في بعض الأحيان عن المشاركة في المناقشات الصفية، وعدم تركيز انتباهه على فعاليات الدرس، لأنه يشعر بأن المعلم من خلال أساليبه لا تلبى احتياجاته للمعرفة وحب الاستطلاع، فالمعلم يركز معظم وقته في تعليم الطلاب العاديين، أو الأقل سرعة في التعلم، على اعتبار أنهم يشكلون الأغلبية في الصف.
5-	إحراج المعلم، وزعزعة ثقة الطلاب به، وذلك عند تصحيح بعض الطلاب الموهوبين أحياناً لإجابات بعض المعلمين ومعلوماتهم حول موضوع معين.
6-	التأثير السلبي على بعض الطلاب، وذلك من خلال تعليق الطلاب الموهوبين على إجابات زملائهم، خاصة إذا كانت ليست في مستوى الدقة كإجابات الموهوبين، مما يقلل من مستوى دافعية هؤلاء الطلاب للمشاركة في التعلم الصفي.
وعلى المعلم أن يوظف خبرته الشخصية في التعامل مع هذه المشكلات الناتجة عن مجموعة الطلاب الموهوبين في الصف، وعليه أن يقوم ببعض الإجراءات التي تساعد في حلها، أو تساعد في تجنب حدوثها منذ البداية.
ومن المقترحات التي يمكن أن تخفف من حدة مشاكل الطلاب الموهوبين في غرفة الصف ما يلي:-
1-	إثراء المنهاج بالخبرات والأنشطة التعليمية بشكل أوسع مما هو عليه في المنهاج المدرسي، والعمل على إشباع قدرات هؤلاء الطلبة.
2-	دمج الطالب الموهوب والمغرور في أطر اجتماعية للتخفيف من حدة غروره، وإكسابه سلوكاً يتسم بالتواضع، مع توظيف قدراته وإبداعه ومواهبه في نشاطات تعود على الطلاب والصف والفائدة.
3-	تقسيم الطلاب إلى مجموعات غير متجانسة حسب قدرة المجموعات على السرعة في التعلم، مع توفير نشاطات ملائمة لكل مجموعة.
4-	العمل على تعزيز التعليم عن طريق البطاقات، والرزم التعليمية، بحيث تتوفر فرص مناسبة لتعلم الطلبة الموهوبين مع تناسب قدراتهم وسرعتهم على الاستجابة.
5-	العمل على تكليف الطلاب الموهوبين بأنشطة تلائم قدراتهم وتستثمرها كالمشاريع الفنية، أو إصدار المجلات وكتابة التقارير والأبحاث، ورعاية بعض طلاب الصف ضعاف التحصيل ومتابعتهم.
6-	إقامة النوادي المدرسية، وجماعات الأنشطة في المدرسة، بحيث توفر مجالا للطلاب الموهوبين لإطلاق قدراتهم الإبداعية وتبنى أفكارهم وصقل مواهبهم. 


ثانياً: الطلاب بطيئو التعلم:-
          يواجه المعلم في الصف عدداً من الطلاب الذين يبدو عليهم التعثر والتباطؤ والفشل في الدراسة، إن هؤلاء الطلاب في الغالب يحتاجون إلى وقت أطول من أقرانهم العاديين لتعلم مهارات تعليمية معينة، أو استيعاب درس من الدروس، أو في حل مسألة من المسائل الحسابية، ويوصف هؤلاء الطلاب بأنهم بطيئو التعلم.
وهؤلاء الطلاب في الغالب أسوياء في معظم جوانب النمو النفسي والعاطفي والحسي والبدني، لكنهم غير أسوياء في قدرتهم على التعلم والاستيعاب والفهم للمواد التعليمية، التي تدرس لأقرانهم من نفس العمر، ويجدون صعوبة في ذلك (العظماوي، 1988: ص175).
 ويعرف الطالب بطيء التعلم: أنه الطالب الذي له قدرة على التعلم في حدود إمكانياته واستعداداته، بما يؤهله للتكيف مع البيئة التي يعيش فيها، فهو الطالب الذي يواجه صعوبات كبيرة في برامج المدرسة المعتادة، ويظهر تخلفاً دراسياً في موضوع أو أكثر من موضوعات التعلم (منسي: 1996: ص52).
كما يعرفه (مرعي وآخرون، 1986: ص114) أنه الطالب الذي يحتاج إلى وقت أطول من أقرانه العاديين لإنهاء أية مهمة تعليمية معينة. إلا أن (الرفاعي، 1981: ص504) يختلف في هذا المفهوم ويشير أن الطالب بطيء التعلم هو الطالب الذي يحتاج إلى تعديل في المنهاج التربوي وطرق التدريس ليستطيع السير بنجاح في دراسته، وذلك بسبب بطء تقدمه في التعليم.
ويعود البطء في التعليم لدى هؤلاء الطلاب في الغالب إلى عدة أسباب منها: أسباب وراثية أو أسباب بيئية، وعلى الرغم من تعدد هذه الأسباب وصعوبة الكشف عنها، فإن المعلم القدير يمكنه أن يقوم بدور فاعل في تحسين وضع هؤلاء الطلاب التعليمي والتحصيلي.
ومن أبرز خصائص الطلاب بطيئي التعلم، والتي يجب على المعلم ملاحظتها ما يلي:-
1-	الحماس والاهتمام بالمادة العلمية وتلقي العلم قصير الأمد.
2-	تأخر في الإنجاز بشكل عام، وطول فترة زمن الرجع (الفترة الواقعة بين المثير والاستجابة).
3-	عدم القدرة على التفكير بالعمليات العقلية المعقدة.
4-	الإحباط وعدم القدرة على التحمل، وفقدان الثقة بالنفس، وتدني مفهوم الذات لديهم.
5-	عدم القدرة على التعليل والتركيز، وضعف في القراءة، والتعبير الشفوي والرياضيات، والاستيعاب السمعي.
6-	الكسل والعدوان والعجز في تكوين علاقات طيبة مع الأقران.
7-	تشتت الانتباه والقلق وأحلام اليقظة.
8-	سوء التصرف، والغش في الامتحانات، وإثارة مشاكل سلوكية.
9-	يعانون من مشكلات في الذاكرة وبخاصة للمثيرات السمعية والبصرية.
10-	عدم التوافق العضلي والعصبي، مما يسبب لديهم اضطرابات سلوكية.

-	إن الفكرة الأساسية التي يجب على المعلم أن ينتبه إليها ويركز عليها فيما يتعلق بالطالب البطيء التعلم هي أن هذا الطالب يستطيع أن يتعلم، أو بوسعه أن يحصل على أداء أفضل بكثير من ذلك الذي حصل عليه، وذلك إذا استطاع المعلم أن يتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم تقدم الطالب، وعدم وصوله إلى المستوى الذي تمكنه منه قدراته العقلية، ولأجل ذلك لابد من القيام ببعض الإجراءات للتخفيف من هذه المشكلة، والعمل على مساعدة الطالب فيها.
- ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:-
1-	توفير مناخ تعليمي إيجابي وداعم في المدرسة وغرفة الصف، لتوفير الظروف الملائمة لتعلم هؤلاء الطلاب.
2-	دمج الطلاب بطريقة فعالة وممتعة في نشاطات تجعله مشغولاً بالتعلم، مع ربط ما يتعلمه بواقعه وحياته الوظيفية.
3-	ربط خبرات تعلم الطلاب بأنشطة عملية، والتعلم عن طريق العمل، واستغلال قدراتهم بقدر الإمكان .
4-	تكوين جماعات غير متجانسة، ودمج هؤلاء الطلاب مع أقرانهم وممارسة التعلم بالأقران.
5-	موائمة المناهج الدراسية لقدرات وحاجات هؤلاء الطلاب.
6-	الرعاية الخاصة بهؤلاء الطلاب من خلال تفريد أنشطة خاصة بهم، أو إعداد أوراق عمل ملائمة، مع توظيف التعليم العلاجي خارج المدرسة، ومساعدة الأسرة في ذلك.
7-	بحث حالات الطلاب عن طريق المرشد التربوي، ومساعدة أولياء الأمور في هذا الجانب، والمتابعة من قبل الأسرة للمستوى التحصيلي لأبنائهم.
8-	التعزيز المادي والمعنوي بشكل مستمر كتغذية راجعة لتقدم مستواهم، أو تحسن الأداء الصفي لهم.


ثالثاً: الطلاب المعوقين:-
      تصنف الإعاقات التي يعاني منها الطلاب إلى بسيطة ومتوسطة وشديدة، ويعاني العديد من الطلاب من إعاقات متعددة في جوانب حسية وحركية وعقلية، فالطلاب ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة يتلقون برامج التعليم وفق برامج التربية الخاصة في المراكز والمؤسسات المتخصصة، أما الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة تظهر لديهم مشكلات تعيق تعلمهم وانضباطهم الصفي، الأمر الذي يجب أن يهتم به المعلم ويوليه العناية الفائقة والاهتمام الخاص، ومن خلال ذلك أصبح الاهتمام بهذه الفئة يتطور ضمن مفهوم الاحتياجات التربوية الخاصة، وهو أوسع نطاقاً وأكثر مرونة وشمولاً من المفاهيم التقليدية مثل التربية الخاصة، فالمقصود بالاحتياجات التربوية الخاصة هو طائفة واسعة من الأفراد الذين لسبب أو أكثر ظاهر أو غير ظاهر، لا يستفيدون مما تقدمه النظم التعليمية الموجودة، ولا يستطيعون مجاراة أقرانهم في الاستفادة مما يتم تقديمه بسبب عدم تلبيته لاحتياجاتهم.
أما مفهوم التربية الخاصة: فهو عبارة عن كل الأنشطة والبرامج والإجراءات التي تهدف إلى تكيف الفرد المعاق وغيره، وتقديم وتحسين العمل، أي دمج الفرد في المجتمع ليكون منتجاً.
ومن أكثر الإعاقات التي يتعامل معها المعلم، والتي تظهر في المدرسة العادية ما يلي:-
1-	ضعف السمع.
2-	ضعف البصر
3-	الإعاقات الصحية.
4-	الإعاقات الحركية والجسمية.
أولاً: ضعف السمع:-
     تعتبر حاسة السمع جهاز استقبال للطالب يدرك من خلالها ما يحدث حوله، وكلما قلت كفاءة هذه الحاسة، تقل بالتالي قدرة الطالب على معرفة ما يحدث حوله، ويؤثر ذلك على تعلمه وتكيفه، وقدرته على الانضباط الصفي، ويواجه الطالب صعوبات في فهم المناقشات الصفية، وتكوين المفردات اللغوية، وسوف يفتقر الطالب إلى تكوين المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة والحساب، ويشعر الطالب بعجزه، نظراً لعدم قدرته على استمرارية متابعة التعلم، والمشاركة في المناقشات والتحدث مع الزملاء.
ويعني ضعف السمع: إعاقة سمعية سواء كانت دائمة أو مؤقتة، والتي تؤثر بشكل سلبي على أداء الطالب التعليمي، ومستوى تحصيله الدراسي، وذلك نتيجة لصعوبة سماع الأصوات المنخفضة أو البعيدة، ولا يصنف هذا الضعف في السمع ضمن مفهوم الصمم.
ويمكن للمعلم ملاحظة بعض مظاهر ضعف السمع عند الطلاب ومنها:-
1-	طلب الطالب من المعلم إعادة السؤال، أو إعادة شرح جزء من الدرس بشكل مستمر.
2-	يجد الطالب صعوبة في متابعة وكتابة الإملاء.
3-	متابعة الطالب لوجه المعلم عن كثب دون فهم ما يقول، ومقاطعته أثناء كلامه.
4-	يجيب الطالب إجابات غير دقيقة، مع تعثره في الكلام والتعبير.
5-	ظهور القلق والفتور على وجه الطالب، عندما يتحدث إليه أحد، أو يضع يده في حول أذنه لتجميع الأصوات.
6-	ظهور إفرازات في الأذن وأوجاع متكررة.
-	كما أن ضعف السمع ينشأ لدى الطلاب ويصابون به نتيجة لأسباب متعددة ومنها:-
1-	عوامل وراثية (أو أمراض أصيبت بها الأم الحامل) فيولد الطفل مصاباً بضعف السمع.
2-	تجمع دهون زائدة حول الأذنين، أو مرض في الأذن الوسطى، أو تمزق غشاء الطبلة بآلة حادة.
3-	انسداد قناة إستاكيوس بسبب الزوائد الأنفية الليمفاوية.
4-	إصابة الطالب بالتهاب في الأذن الداخلية، أو أمراض مثل الحصبة، أو التهاب السحايا، أو كسر في جمجمة الرأس.
-	وعلى المعلم متابعة هذه الحالات، والتعرف عليها، والعمل على تخفيف وطأة هذه الحالات، ومن الإجراءات التي يمكن القيام بها:-
1-	الكشف الصحي السنوي العام على الطلاب، والذي تقوم به وزارة الصحة العامة ممثلة في الصحة المدرسية كبرنامج تم تبنيه في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
2-	تحويل الطلاب المصابين بالضعف السمعي إلى المستشفيات لإجراء العلاج اللازم.
3-	تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلاب تجاه الزملاء الذين يستخدمون سماعات طبية خاصة، وذلك من خلال برامج توعية تقوم بها إدارة المدرسة والمعلم والمرشد التربوي.
4-	تنظيم جلوس الطلاب حسب احتياجاتهم، وتخصيص المقاعد الأمامية للطلاب الذين يعانون من مشكلات ضعف السمع أو البصر.
5-	نشر الوعي الصحي لدى الطلاب بضرورة المحافظة على حاسة السمع من خلال عدم إدخال أي شيء في أذنيه، وعدم ضرب زميل له على أذنه، أو الصراخ فيهما، واستشارة الطبيب عند الشعور بألم ما في الأذن. 
ثانياً: ضعف البصر:-
تعتبر حاسة البصر النافذة التي يستطيع من خلالها المتعلم رؤية الأجسام من حوله، كما تعتبر حاسة الإبصار ذات ارتباط وثيق بعملية التعليم والتعلم، ومكملة لحاسة السمع، ويواجه الطالب ضعيف البصر مشكلات في رؤية وفهم المعلومات المكتوبة على السبورة من كلمات ورسوم وأشكال، كما يجد صعوبة في تناول وقراءة الكتاب المدرسي، الأمر الذي يؤثر على المستوى التحصيلي له، وبالتالي يعاني من الإحباط والقلق والتوتر وعدم التكيف الدراسي، الذي يشعره في نهاية الأمر بالفشل، ويؤثر كل ذلك في مستوى الانضباط الصفي للطالب في الصف، وينذر بمشكلات سلوكية أو اجتماعية على المعلم مواجهتها.
وضعف البصر يعني: حالة طول النظر، أو قصر النظر، أو الاستجماتزم عند الطالب فالطالب الذي يعاني من طول النظر يواجه صعوبة في رؤية الأجسام القريبة، والذي يعاني من قصر النظر يواجه صعوبة في رؤية الأجسام البعيدة، أما الذي يعاني من الاستجماتزم فإنه يواجه صعوبة في الإبصار بشكل مركز وتتكون لديه صورة غير واضحة.
ويمكن للمعلم في الصف المدرسي الوقوف على بعض مظاهر ضعف الإبصار ومن أهمها:-
1-	فرك الطالب لعينيه بصورة متكررة.
2-	ضعف انتباه الطالب للرسومات أو العبارات المكتوبة على السبورة.
3-	تقطيب ملامح الوجه عند النظر إلى الأشياء البعيدة.
4-	تضييق الطالب للأجفان عند قراءة الكتاب المدرسي، أو التقريب منه أكثر من اللازم، أو ميل الرأس إلى الجانبين عند القراءة.
5-	شكوى الطالب من الصداع المتقطع أو المستمر أو الدوار في بعض الأحيان.
6-	تنبيه الطالب للمعلم أنه لا يرى جزءاً من السبورة، والطلب منه بالجلوس في مقدمة المقاعد.
-	ولضعف الإبصار عدة أسباب، ولا يمكن الوقوف عليها إلا بالتعرف على نوع الضعف لدى الطالب. ونورد هنا أهم الأسباب لضعف البصر بشكل عام ومنها:-
1-	التهاب في أجزاء من العين.
2-	عتامة في القرنية أو في العدسة البلورية.
3-	عيب خلقي في تكوين العدسة البلورية، أو مقلة العين.
4-	العادات الخاطئة في القراءة، كالقراءة في مكان غير كاف في الإضاءة، أو القراءة  لفترات طويلة، أو مسك الكتاب بعيداً عن العينين بطريقة خاطئة.
5-	الإهمال في نظافة العيون، وعدم الكشف الدوري عند طبيب العيون.
ومن الجدير بالذكر أن كلاً من طول النظر وقصر النظر والاستجماتزم لا تعالج، ولكنها عيوب تصحح باستخدام النظارات الطبية، التي يقوم بعمل مواصفاتها طبيب العيون، إلا أنه يمكن المحافظة على نعمة الإبصار ووقاية العيون من الأمراض المختلفة، والحد من مشكلاتها بإتباع ما يلي:- 
1-	الكشف الدوري العام الذي تقوم به وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قسم الصحة المدرسية، وتحويل الطلاب الذين يعانون من ضعف ما إلى المستشفيات الخاصة بذلك.
2-	انتباه المعلم لحركة وجوه الطلاب، ومراقبتهم عند وأثناء الكتابة، للتعرف على الاضطرابات البصرية لديهم أن وجدت.
3-	إشعار ولي الأمر بحالة الطالب، ومساعدته وحثه على معالجة حالته، وتحويل الطالب إلى طبيب اختصاصي بهذا الشأن.
4-	متابعة المعلم للطلاب الذين يلبسون نظارات طبية، للحرص عليها بانتظام.
5-	توعية طلاب المدرسة، بإتباع الإرشادات الصحية السليمة لمحافظة على العينين وسلامتهما.
ثالثاً: الإعاقات الصحية:-
           يعاني بعض الطلاب من مشكلات صحية، تحد من وظائفهم الحركية، وقد تكون هذه المشكلات أمراضاً مزمنة مثل الربو أو القلب أو السكري، وهو ما يؤثر في تعلمهم وانضباطهم الصفي، حيث أن هؤلاء الطلاب يكونون أقل انتباهاً وتركيزاً من الطلبة العاديين، ولا يستطيعون مجاراة الأنشطة والمهمات التعليمية، كما أنهم من الناحية السيكولوجية يكونون أكثر حساسية وشفافية وتأثراً من غيرهم، كما أن علاقتهم الاجتماعية محددة، الأمر الذي يشكل في النهاية مؤشراً على انضباطهم الصفي،  وبروز مشكلات من نوع آخر لديهم.
ومن الاضطرابات أو الأمراض الصحية التي قد يعاني منها بعض الطلاب مثل السكري والربو، والقلب والهيموفيليا، والهزال واللوكيميا والثلاسيميا.
وعلى إدارة المدرسة عمل سجل خاص لهؤلاء الطلاب وذلك بمعرفة المرشد التربوي، مع احتفاظ مربي الصف بسجل خاص لحالات الطلاب في فصله، وتعميم ذلك على كل جميع العاملين والمعلمين، حتى يتسنى لكل معلم وضع تصور معين لتعامله مع طلاب هذه الحالات، وتلافي المسببات التي تزيد من حالاتهم المرضية، أو تعريضهم للخطر.

رابعاً: الإعاقات الحركية أو الجسمية:-
           تشير الإعاقات الجسمية إلى الاضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي أو الجهاز العضلي أو العظمي بشكل بسيط، وتلك تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص من المعلم.
أما الاضطرابات المتوسطة والشديدة، والتي تعيق تعلم الطالب، فإنها تستدعي توفير خدمات تربوية خاصة، ومساندة في كثير من الأحيان.
ومن المشكلات الجسمية التي يمكن أن يعاني منها الطلاب ما يلي:- 
1-	مشكلات عصبية: مثل الشلل الدماغي البسيط، والصرع، وشلل الأطفال، وإصابات النخاع الشوكي.
2-	الإعاقات العضلية العظمية: مثل الحثل العضلي والوهن العضلي، والضمور العضلي، وبتر الأطراف، والتهاب المفاصل الروماتيزمي.
-	وتؤدي هذه الاضطرابات إلى مشكلات في الانضباط الصفي للطالب، وذلك من خلال صعوبة التكيف مع متطلبات التعلم الصفي، وردود الفعل واستجابات المعلمين والطلبة، التي غالباً ما تقوم على الشفقة أو السخرية أو الرفض، وفي بعض الحالات يصبح الطالب من جراء أعراض المرض الذي يعاني منه عدوانياً، فيؤثر ذلك على نمطية السلوك الصفي السائد.
   وعلى إدارة المدرسة والمعلم والمرشد التربوي التفهم الإنساني للطلبة الذين يعانون من هذه الإعاقات، ويعملون على مساعدتهم إيجابياً، ودعم قدرتهم على التكيف والنمو بأقصى درجة تسمح بها طاقاتهم. كما يجب توفير سجل خاص بالمدرسة لهؤلاء الطلاب لدى المرشد التربوي، وإطلاع المعلمين المعنيين بهؤلاء الطلاب بحالاتهم ومتابعتها.
هذا وقد أولت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اهتمامها بتوفير التعليم كحق لكل مواطن، ودمج المعاقين في المدارس، من خلال برنامج التعليم الجامع، الذي يهدف إلى مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم المشروع على:-
1-	دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة والشرائح المتنوعة في المدرسة العادية.
2-	تطوير قدرات المعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
3-	تعميم التسهيلات المناسبة لهؤلاء الطلاب في البيئة المدرسية.
4-	تطوير المنهج  التعليمي لكي يتلاءم مع قدرات هؤلاء الطلاب. (وزارة التربية والتعليم، 1999: ص14).
         وذلك من خلال المطالبة بأن تقوم المدرسة العادية، بتطوير أهدافها ومناهجها وأساليبها، لتتواءم بأكبر درجة ممكنة من تنوع الطلبة ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، لتلقي تعليمهم في إطار المدرسة العادية، وأن يكون إلحاق هؤلاء الطلاب بمدارس عادية، أو تعلمهم في صفوف عادية بصفة دائمة. ويوصي بالاستثناء في حالة الطلاب ذوي الصعوبات الشديدة، والتي يثبت فيها أن التعليم في صفوف عادية عاجز عن تلبية احتياجات الطالب التعليمية أو الاجتماعية.
هذا وقد تبنت وزارة التربية والتعليم برامج التعليم الجامع انسجاماً مع التوجيهات العالمية نحو التربية للجميع، وذلك ضمن البرامج التطويرية التي تنفذها، وأصبح هذا البرنامج في حيز الوجود في المدارس منذ المرحلة التجريبية في العام 1997 – 1998، وما زال مستمراً حتى الآن. وأصبح التعلم الجامع نهجاً وسياسة تربوية وطنية في فلسطين، لتحقيق تكافؤ الفرص من خلال المدرسة الجامعة لكل فئات الطلبة، وذلك تمشياً مع قرارات المؤتمر العالمي عام 1990 في جومتيان/ تايلاند وإعلان الأمم المتحدة الصادر عام 1993 الذي يسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بحق تعليم المعوقين.





أسئلة التقويم الذاتي للفصل السادس
1- اكتب تعريفاً لكل مفهوم من المفاهيم التالية:
السلوك المتمرد:
العدوانية:
العزلة:
التغذية الراجعة:
2- ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة(X) أمام العبارة الخاطئة مع التعليل لكل عبارة:
إذا رفض الطالب الاستجابة لتعليمات المعلم فعليه أن يرغمه على ذلك بأي وسيلة. 
	عدم انتباه الطالب في الصف يرجع إلى عوامل داخلية فقط.
عدم أداء الطالب للواجب المدرسي لا يحتاج إلى دراسة حالة.
قد يرجع نسيان الطالب لكتبه وأدواته لفقر أسرته.
	الطالب بطيء التعلم هو الذي يتدنى إنجازه العلمي والتحصيلي عما يستطيعه في الواقع.
	يهدف برنامج التعليم الجامع إلى جمع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة مستقلة وتقديم التسهيلات المناسبة لهم.
	من مظاهر عدم أداء الطالب للواجب المدرسي ميول الطالب السلبية تجاه المبحث والمعلم.
	من سمات الطلبة الموهوبين، القدرة على التفكير التجريدي.
المشكلات المتعلقة بالكتب والمعلم مشكلات آنية سهلة الحل.
	غياب الأب بشكل دائم عن المنزل بسبب العمل يؤدي إلى سلوك عدواني لدى الطالب.
3- ما أهم الإجراءات التي يمكن للمعلم أن يقوم بها لزيادة التزام الطلبة بأداء الواجبات البيتية؟
4- كيف يمكن للمعلم أن يتعامل مع مشكلة السرحان وشرود الذهن لدى طلبته؟
5- اكتب باختصار عن كل مما يأتي:-
مشكلة عدم انتباه الطالب في الصف (مظاهر، أسباب، حلول مقترحة).
	مشكلة السلوك العدواني للطالب تجاه الآخرين (مظاهر، أسباب، حلول مقترحة).
	الغياب المتكرر للطالب عن المدرسة (مظاهر، أسباب، حلول مقترحة).
6- اكتب رأيك في العبارات التالية:
المعلم المشترك بين مدرستين.
نصاب المعلم في المرحلة الأساسية الدنيا 27 حصة.
	الغش في الامتحانات ظاهرة سلبية يجب العمل على القضاء عليها بكافة السبل التربوية.
	للمرشد التربوي دور فاعل في تعديل سلوكيات الطلبة.
	تبني وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مشروع التعليم الجامع.
7- قارن بين كل مما يأتي: 
الواجب البيتي كفائدة تربوية والواجب البيتي للانتقام.
	الطالب الموهوب والطالب بطيء التعلم من حيث تعريف المفهوم.
	الاحتياجات التربوية الخاصة والتربية الخاصة.


8- اكتب المشكلة التي يمثلها كل نمط من الأنماط السلوكية التالية:
ضعف انتباه الطالب للرسومات أو العبارات المكتوبة على السبورة 
	حصول الطالب على علامات في امتحانات المباحث الدراسية أقل مما يتوقع منه.
	طالب سريع الانفعال ويوجه نقداً لاذعاً لزملائه.
	الواجب الذي قام به الطالب نسخة مطابقة لعمل زميل له.
	ضعف الطالب في التركيز والتعبير الشفوي والاستيعاب السمعي.
	تطوع الطالب في الإجابة بدون إذن وبصوت مرتفع.
	إتلاف الطالب للممتلكات المدرسية من مقاعد وطاولات ولوحات حائط.
	تعمد الطالب بالقيام بأعمال عكس ما يطلب منه المعلم.
	عدم تقيد الطالب بالزي المدرسي أو عدم الاهتمام بنظافته.
	ضعف قدرة الطالب على التحدث مع الآخرين أو التحدث بصوت منخفض.
	طلب الطالب من المعلم إعادة السؤال أو إعادة شرح جزء من الدرس بشكل مستمر.
	تقطيب الطالب لملامح وجهه عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

